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Organizowanie i wspieranie w rozwoju społeczności lokalnych zaczyna być
powoli ważnym nurtem w pomocy społecznej. Docenienie roli wspólnot
w rozwiązywaniu problemów, tworzenie programów i projektów odwołujących się do idei solidaryzmu społecznego, pracy na potencjałach ludzi i idei
empowermentu są nową odsłoną aktywnej pomocy społecznej. W ramach
projektu „Tworzenie, rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” stworzony został Model środowiskowej pracy socjalnej/organizowania społeczności lokalnej, który systematyzuje podejście środowiskowe,
pokazuje główne założenia i wartości, wyznacza kierunek metodyczny.
Do Modelu organizowania społeczności lokalnej (osl), który ma charakter
syntetyczny, eksperci i praktycy z Laboratorium Innowacji Społecznej
napisali trzy poradniki. Laboratorium stanowiło unikatową płaszczyznę
tworzenia projektu od początku do końca poprzez wspólne wypracowywanie koncepcji, refleksji nad działaniem i ostateczne podsumowanie pracy
poprzez Model osl i serię poradniczą abc organizowania społeczności lokalnej. W trzech poradnikach: Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny
praktyk, Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej, Organizowanie społeczności lokalnej – usługa społeczna, czytelnik
znajdzie kompendium wiedzy z zakresu aktywizowania i mobilizowania
społeczności lokalnej do samopomocy oraz propozycje rozwiązań organizacyjnych. Każdy poradnik jest pewną odrębną pozycją, ale wszystkie trzy
razem stanowią całościowe podejście i spojrzenie. W pierwszej publikacji
Organizator społeczności lokalnej – refleksyjny praktyk prezentowana jest
rola „agenta zmiany”, czyli właśnie organizatora społeczności lokalnej jako
nowo tworzącej się profesji. Druga pozycja Organizowanie społeczności lokalnej – metodyka pracy środowiskowej poświęcona jest w całości kwestii, jak
krok po kroku pracować w społeczności, podsuwa użyteczne wskazówki,
pokazuje narzędzia i konkretne przykłady. Trzeci poradnik Organizowanie
społeczności lokalnej – usługa społeczna to pokazanie pewnych rozwiązań
prawno-organizacyjnych, które można zastosować w lokalnym samorządzie
i wdrożyć usługę organizowania społeczności. Model osl i seria poradnicza
abc organizowania społeczności lokalnej stanowią komplementarną propozycję pracy i pozytywnej zmiany w społecznościach lokalnych w Polsce.
Wstęp do serii abc
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Niniejszy poradnik jest jednym z trzech publikowanych „równolegle”
opracowań mających na celu przybliżenie praktycznych aspektów organizowania społeczności lokalnej. Zachęcamy do jego lektury wszystkich
zainteresowanych, jak organizowanie społeczności lokalnej wygląda „od
kuchni”, jakich kompetencji wymaga, na czym się opiera, o czym należy
pamiętać i jakich reguł przestrzegać, podejmując pracę środowiskową ze
społecznością lokalną, na rzecz społeczności i w społeczności. W szczególności poradnik ten adresowany jest jednak do pracowników socjalnych,
którzy wdrażają w praktyce środowiskową pracę socjalną lub też mają
zamiar takie działania realizować. Organizowanie społeczności lokalnej
wyrasta bowiem z trzeciej, środowiskowej metody pracy socjalnej i na
doświadczeniach praktycznych jej stosowania opiera się metodyka osl .
Poradnik w całości jest poświęcony metodyce pracy ze społecznością
lokalną, czyli organizowaniu społeczności lokalnej, w szczególności tych
marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Publikacja
ma charakter stricte praktyczny: przeprowadza czytelnika przez cały
proces osl . Staramy się przybliżyć wszystko, co służy profesjonalnej
realizacji działań z tego zakresu; takiej jednak profesjonalizacji, która
nie odbiera autentyczności społecznego zaangażowania organizatora
społeczności lokalnej. Społeczne zakorzenienie jest bowiem warunkiem
sine qua non stosowania podejścia środowiskowego.
Poradnik składa się z dziesięciu rozdziałów, które umownie można podzielić na trzy części. Pierwsze trzy rozdziały przedstawiają osl niejako
„z lotu ptaka”, przybliżając najważniejsze założenia, wartości i strategie działania środowiskowego. W kolejnych trzech rozdziałach omówiony jest szczegółowo cały proces pracy ze społecznością lokalną oraz
ramy wyznaczające jego strukturę. Rozdziały: czwarty, piąty i szósty są
zdecydowanie bardziej rozbudowane niż pozostałe: stanowią one trzon
metodyki osl jako praktycznej działalności środowiskowej, realizowanej
w terenie, w bezpośredniej styczności (i we współpracy!) z mieszkańcami
– członkami konkretnych społeczności lokalnych. Z kolei cztery ostatnie
Wstęp
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rozdziały poradnika dotyczą zagadnień, od których w znacznej mierze
zależy efektywność i skuteczność realizowanych działań środowiskowych, ukierunkowanych na wywołanie pożądanej zmiany społecznej.
A więc mają one stricte poradnikowy charakter. Kilka słów o zawartości
każdego z rozdziałów:
W rozdziale pierwszym omówione są podstawowe założenia i aksjologia
metody pracy środowiskowej / organizowania społeczności lokalnej, w której najważniejsi są ludzie jako członkowie określonej społeczności (zbiorowości terytorialnej oraz wchodzących w jej skład tzw. grup kategorialnych
i środowisk) oraz ich potencjał, stanowiący podstawę zmian społecznych,
których ostatecznym celem jest zbudowanie samostanowiącej, zdolnej
do rozwoju wspólnoty. osl jest uporządkowanym procesem metodycznym, którego ramy stanowią strategie, narzędzia osiowe i wspierające,
komponenty oraz etapy pracy, w oparciu o które powinny być prowadzone
profesjonalne działania ukierunkowane na zmianę społeczną.
Rozdział drugi jest poświęcony społeczności lokalnej, która, jak wspomniano, jest podstawowym podmiotem oddziaływania w ramach osl .
Jego celem jest wyjaśnienie, czym jest społeczność lokalna oraz jakie
są jej podstawowe funkcje i znaczenie dla współtworzących ją ludzi.
Rozdział trzeci opisuje strategie mobilizacji do działania, zarówno ludzi,
jak i podmiotów instytucjonalnych. W procesie osl są to trzy strategie:
strategia konsensu i współdziałania (uznawana za najbardziej skuteczną strategię wywoływania pożądanych zmian społecznych), strategia
edukacyjno-perswazyjna oraz strategia konfliktowa.
W rozdziale czwartym omówione są narzędzia, w oparciu o które, zgodnie
z Modelem osl , powinien być realizowany proces organizowania społeczności lokalnej. Pierwszą grupę stanowią narzędzia osiowe, związane z pracą ze społecznościami lokalnymi, których podstawowym wyróżnikiem
jest łączące mieszkańców terytorium zamieszkania (praca ze społecznościami terytorialnymi) oraz praca ze społecznościami kategorialnymi,
czyli różnymi grupami, które ze względu na swoje specyficzne problemy
i potrzeby wymagają odpowiednio dostosowanego podejścia i wsparcia.
Druga grupa to narzędzia wspierające, do których należą: partnerstwo
Wstęp
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lokalne, grupy, wolontariat, kampanie i wydarzenia lokalne oraz rzecznictwo interesów i informacja obywatelska. Poszczególne narzędzia są
opisane zarówno pod kątem ich specyfiki i znaczenia w procesie osl , jak
i pod kątem praktycznego ich wykorzystywania. W materiale znajdują
się opisy dotyczące tego, jak budować partnerstwa lokalne, w jaki sposób inicjować różnego rodzaju grupy, jak profesjonalnie wykorzystywać
wolontariat, jak organizować kampanie i lokalne wydarzenia oraz w jaki
sposób prowadzić działalność rzeczniczą i budować system dostępu
do informacji.
W rozdziale piątym opisane zostały cztery podstawowe komponenty osl ,
które tworzą strukturę osl i są swoistą klamrą całego procesu. Należą
do nich: diagnoza, aktywizacja, integracja oraz edukacja. Każdy z tych
komponentów jest w sposób szczegółowy opisany, począwszy od ich
zdefiniowania i przedstawienia znaczenia, aż po sposoby praktycznego
wplatania w cały proces osl , który na każdym etapie powinien opierać
się zarówno o diagnozę, jak i aktywizację, integrację i, co najważniejsze,
edukację, zarówno o charakterze nieformalnym, jak i pozaformalnym.
Rozdział szósty opisuje szczegółowo proces pracy w społeczności lokalnej, tożsamy dla społeczności o charakterze terytorialnym oraz kategorialnym. Opis jest związany z przedstawieniem wszystkich etapów pracy,
począwszy od diagnozy środowiskowej, poprzez rozpoznanie potrzeb
i potencjału wybranego podmiotu, poznanie mieszkańców i wyszukiwanie sojuszników, tworzenie planów działania, ich realizacji, aż po monitorowanie i ocenę efektywności.
W rozdziale siódmym omówione są zasady i techniki odpowiedniego motywowania ludzi do działania. Jest to podstawowa, można powiedzieć –
bazowa umiejętność organizatora społeczności lokalnej, ponieważ bez
pobudzenia ludzi, bez zmotywowania ich do aktywnego włączenia się
w proces zmiany, jej wywołanie nie jest możliwe.
Rozdział ósmy, to zbiór porad odnośnie do tego, jak organizować i prowadzić spotkania, które są nieodłącznym elementem procesu pracy ze
społecznością lokalną i od których jakości w znacznej mierze zależy
przebieg tej pracy i jej efektywność.
Wstęp
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W rozdziale dziewiątym przybliżona jest z kolei „logika” i dynamika procesów grupowych, których znajomość jest również niezbędna organizatorowi społeczności lokalnej. Działania w ramach osl opierają się bowiem na
pracy z różnego rodzaju grupami społecznymi i zespołami zadaniowymi,
w których takie procesy zawsze zachodzą.
Wreszcie, w rozdziale dziesiątym, omówione jest planowanie działań i „praca projektami” (metodą projektową). Profesjonalne wdrażanie procesu osl
wymaga, żeby był on prowadzony w oparciu o wcześniej opracowane, wspólnie
ze społecznością będącą podmiotem oddziaływania, plany pracy, co wiąże
się z koniecznością przygotowywania projektów animacyjnych i socjalnych,
w oparciu o które następnie są realizowane działania środowiskowe.
Uzupełnieniem poradnika jest zamieszczony na końcu tomu Aneks, zawierający pełniejsze opisy dobrych praktyk, czyli działań realizowanych przez
pracowników socjalnych – organizatorów społeczności lokalnej w gminie
Swarzędz oraz w miastach Radomsku i Częstochowie. Owe dobre praktyki zostały przygotowane i przetestowane w ramach pilotażu szkoleniowo-wdrożeniowego, będącego fazą projektu systemowego „Tworzenie
i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”, w którego
prowadzenie zaangażowani są autorzy niniejszego tomu wraz z całym
zespołem eksperckim Laboratorium Innowacji Społecznej. Ze względów
dydaktycznych opisy trzech dobrych praktyk środowiskowych zostały
ujednolicone przez nadanie im takiej samej struktury i ram formalnych.
We wszystkich rozdziałach podstawowych również zamieszczamy materiały praktyczne w formie ramek. Ramki „Z życia wzięte” to krótkie fragmenty z materiałów z Aneksu, ale przede wszystkim z dokumentacji innych
przedsięwzięć środowiskowych przeprowadzonych w ramach testowania
podejścia osl . Poradnik zawiera także dwa inne rodzaje ramek: ramki z kluczowymi fragmentami Modelu osl , którego niniejszy poradnik jest rozwinięciem i metodycznym uzupełnieniem, oraz ramki przybliżające kluczowe dla
działań środowiskowych ustalenia z literatury przedmiotu z zakresu pracy
socjalnej, a także szerzej – nauk społecznych. Każdy z rodzajów ramek ma
swój własny kolor tła, aby Czytelnik łatwo je rozróżniał.
Zapraszamy do lektury.
Wstęp
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Rozdział 1

Organizowanie społeczności
lokalnej jako metoda pracy
środowiskowej

1.1. osl jako środowiskowa praca socjalna i nie tylko
Organizowanie Społeczności Lokalnej (osl) to dynamicznie rozwijająca się
obecnie w Europie i w Stanach Zjednoczonych forma pracy środowiskowej.
Opiera się ona na trzeciej metodzie pracy socjalnej, czyli środowiskowej
pracy socjalnej, określanej też jako praca socjalna ze społecznością lokalną (community work – Twelvetrees 2008). Należy jednak zaznaczyć, że
osl – jeśli tylko stosowane jest konsekwentnie – przejawia tendencje do
przekraczania ram instytucjonalnych pomocy społecznej, integrując działania z zakresu pracy socjalnej i pomocy społecznej z innymi programami
lokalnej polityki społecznej (por. Bulmer, Lewis i Piachaud red. 1989, część
IV). Tylko bowiem działania kompleksowe, wykorzystujące różne lokalne
zasoby i możliwości, prowadzą do wywołania trwałej zmiany społecznej
i rozwoju wspólnoty (Kaźmierczak 2014; Wódz 2014). A to właśnie jest
długofalowym celem organizowania społeczności lokalnej. Ponieważ jednak osl jest zakorzenione w pracy socjalnej i z niej wyrasta, metodykę
tego działania środowiskowego można przedstawić, używając kategorii
pojęciowych utrwalonych w teorii pracy socjalnej. Co więcej, w Modelu
osl przystosowanym do warunków polskich (Model osl 2013) przyjmuje się, że organizatorami społeczności lokalnej w pierwszej kolejności
są pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej (to oni testowali
wyjściowe założenia Modelu). Takie właśnie przedstawienie metodyki
osl jest więc nie tylko możliwe, ale wręcz wskazane, i taką konwencję
opisu przyjmujemy w tym rozdziale poradnika.

Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy środowiskowej

15

Tylko bowiem
działania kompleksowe,
wykorzystujące różne
lokalne zasoby i możliwości, prowadzą do
wywołania trwałej zmiany społecznej i rozwoju
wspólnoty.

Do kategorii z zakresu teorii pracy socjalnej odwołujemy się także w kolejnych rozdziałach, chociaż przywołujemy też ważne ustalenia badaczy
różnych dyscyplin nauk społecznych. Nie narusza to jednak spójności
wywodów, gdyż teoria pracy socjalnej sama w sobie jest teorią eklektyczną. Nie tylko dlatego, że tak naprawdę składają się na nią różne (i różniące
się między sobą) teorie cząstkowe (Payne 2005). Także dlatego, że jest
ona przykładem tzw. teorii społecznej, czyli rodzajem refleksji zawieszonej pomiędzy „twardą” teorią naukową i praktyką społeczną (Pinker
1971). Refleksją wykorzystującą z założenia ustalenia różnych nauk społecznych (m.in.: pedagogiki, socjologii, psychologii) do optymalizowania
interwencji socjalnej jako działalności praktycznej. Ponadto niniejszy tom
został pomyślany jako poradnik, a nie podręcznik. Ustalenia te przywołujemy więc jedynie jako niezbędne ilustracje i uzupełnienie wywodów
prezentujących metodykę podejścia środowiskowego przyjętego w osl .
Wskazujemy w ten sposób, że metodyka ta jest nie tylko podstawą skutecznego działania praktycznego, ale jest uporządkowana, wewnętrznie
spójna, poddaje się pogłębionej refleksji i wykorzystuje wieloletni już (bo
liczony w dziesięcioleciach) dorobek pracy socjalnej. Niemniej jednak równie ważne, jeśli nie ważniejsze, jest w poradniku przywoływanie założeń
samego Modelu osl (który w ten sposób staje się niejako „bazą teoretyczną” dla metodyki osl), a przede wszystkim doświadczeń praktycznych
i refleksji samych organizatorów społeczności lokalnej. Tych ostatnich
jest w poradniku najwięcej, gdyż oprócz „dobrych praktyk” zamieszczonych w licznych ramkach załączyliśmy na końcu Aneks zawierający pełniejsze opisy trzech przypadków organizowania społeczności lokalnej.

propagowało Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej
cal . Mimo wszystko jest to jednak dopiero początek drogi:
1.

Chociaż ze względu na swe lokalne zakorzenienie ośrodki pomocy
społecznej wydają się być wręcz predestynowane do prowadzenia
pracy środowiskowej w gminie, metodą tą pracuje obecnie (2014 r.)
stosunkowo niewielka część ops .

2.

Działania środowiskowe animowane i prowadzone przez pracowników socjalnych mają raczej charakter akcyjny, incydentalny,
aniżeli kompleksowy i długofalowy. Także środowiskowe Programy Aktywności Lokalnej (pal), realizowane w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, mając formułę projektową, nie są
w wystarczającym stopniu środowiskowo zakorzenione.

3.

Większość przedsięwzięć środowiskowych to nadal raczej praca
dla społeczności niż w społeczności i ze społecznością.

Mamy nadzieję, że dzięki przyjęciu takiego podejścia przybliżenie metodyki
osl nie będzie li tylko formą implementowania na polski grunt „cudzych”
doświadczeń (teoria środowiskowej pracy socjalnej rozwijana jest przede
wszystkim w krajach anglosaskich), ale i syntezą doświadczeń rodzimych.
Od kilku lat podejście środowiskowe z powodzeniem (choć i sporymi trudnościami) upowszechniane jest bowiem również w Polsce. I tak: trzecia
metoda pracy socjalnej uwzględniona została w uniwersyteckich programach edukacji do pracy socjalnej. Z kolei w ramach systemu kształcenia
praktycznego wprowadzono specjalizację drugiego stopnia z zakresu
„Pracy socjalnej ze społecznością lokalną”. Zaś na poziomie praktyki
społecznej pracę metodą centrów aktywności lokalnej z rozmachem

Upowszechnienie pracy środowiskowej na szerszą skalę (na poziomie
ogólnopolskim) stało się możliwe dzięki zainicjowanemu w 2009 r. przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej systemowemu projektowi „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.
Jednym z rezultatów tego projektu jest Model środowiskowej pracy
socjalnej / organizowania społeczności lokalnej. Został on przygotowany
w ramach prac Laboratorium Innowacji Społecznej (lis), współtworzonego na użytek projektu systemowego przez ekspertów dwóch organizacji
pozarządowych: wspomnianego już Stowarzyszenia Centrum Wspierania
Aktywności Lokalnej cal oraz Fundacji Instytut Spraw Publicznych (więcej o lis – Owczarek 2012). Model powstał na bazie teorii związanych ze
środowiskową pracą socjalną i rozwojem społeczności lokalnej (zarówno
polskich, jak i zagranicznych, głównie angielskich) oraz doświadczeń praktycznych z zakresu wdrażania programu Centrum Aktywności Lokalnej.
Model ten został przedstawiony Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej
w formie pisemnej w 2011 r. (Ramowy Model osl 2011), a w 2013 roku
przygotowano jego dopracowaną wersję, uwzględniającą m.in. doświadczenia szkoleń pilotażowych z zakresu stosowania tej metody w praktyce
(Model osl 2013). Model testowali, pracując w „swoich” społecznościach
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lokalnych, pracownicy socjalni z ośrodków pomocy społecznej usytuowanych w dużych aglomeracjach, średnich miastach i małych miejscowościach z terenu całej Polski.
Model osl ma zastosowanie w pierwszej kolejności w pracy ze społecznościami marginalizowanymi, zagrożonymi wykluczeniem społecznym,
bo cały projekt systemowy dotyczy usług świadczonych w ramach
szeroko rozumianego systemu pomocy i integracji społecznej. Ale jest
otwarty także na działania w innych środowiskach. Co więcej, zakłada
się, że rozwój pracy środowiskowej może prowadzić do „emancypacji”
środowiska organizatorów społeczności lokalnych i krystalizowania się
nowej profesji pomocowej. Tak jest w niektórych państwach, np. w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie community work wyrosła
z pracy socjalnej, a community workers tworzą obecnie samodzielną
helping profession.
Niniejsze opracowanie ma charakter poradnika, przedstawiającego metodykę osl , i jako takie jest uzupełnieniem wspomnianego opracowania na
temat samego Modelu osl . Stąd, aby uniknąć zbędnych powtórzeń, a jednocześnie umożliwić lekturę niniejszego podręcznika także bez wcześniejszego zapoznawania się z Modelem – w kluczowych miejscach przywołujemy
odpowiednie fragmenty Modelu (w wersji dopracowanej z 2013 r.) –
czy to w formie cytatów dosłownych, czy syntetycznych streszczeń.

Środowiskowa praca socjalna / organizowanie społeczności
lokalnej w polskiej literaturze przedmiotu
Polskie definicje organizowania społeczności lokalnej jako metody
pracy socjalnej różnią się między sobą stopniem szczegółowości
oraz rozłożeniem akcentów. I tak:

– Ewa Kantowicz natomiast, podchodząc do tej metody pracy w sposób kompleksowy, uważa, że polega ona „na ulepszaniu i wzbogacaniu życia społecznego w ramach długofalowego planowania, badania
organizowania społeczności, a u podstaw jej dynamizmu leży psychospołeczna potrzeba ludzi, aby uczynić coś dla społeczności,
w których żyją i pracują. Dla przedstawicieli profesji społecznych
metoda ta może być swoistą sztuką planowania zmian i przekształcania stosunków społecznych w przestrzeni społecznej, która jest
objęta ich zawodowym działaniem gminy, osiedla, rejonu, czy nawet
instytucji” (Kantowicz 2001, s. 121).
– Tadeusz Pilch zaznacza, że w zespole metod społecznego oddziaływania i pracy socjalnej osl można obdarzyć mianem metody
strategicznej, bowiem istota działania środowiskowego polega
m.in. na tym, że jego cele, mechanizmy oraz środki wywodzą się
z oceny warunków życia osób, czy też rodzin i zmierzają do zmiany
lub poprawy tych warunków. Elementem oddziaływań są natomiast
szerokie i liczne zespoły czynników środowiska w ujęciu terytorialnym i długotrwałe obserwacje oraz oddziaływania i wzajemne koordynowanie (por. Pilch 1995, s. 265–266).
Określenie Metody osl terminem „strategiczna” jest zasadne, ponieważ
niemożliwa jest efektywna pomoc osobom i rodzinom doświadczającym
ubóstwa i wykluczenia bez przetwarzania ich środowiska lokalnego,
w którym toczy się ich życie.

– Zdaniem Kazimiery Wódz, podkreślającej w sposób szczególny planowy charakter działań, organizowanie społeczności lokalnej polega
na ,,planowym wywoływaniu zmian w określonej społeczności, będącej przedmiotem oddziaływania” (Wódz 1998, s. 153).

Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy środowiskowej

Model osl ma zastosowanie w pierwszej
kolejności w pracy ze
społecznościami marginalizowanymi, zagrożonymi wykluczeniem
społecznym.

– Według Barbary Szatur-Jaworskiej, zwracającej uwagę na aspekty
aktywizujące i edukacyjne, „organizowanie środowiska lokalnego jest
działalnością, mającą na celu wspomaganie rozwoju całego środowiska
i tworzących je ludzi, m.in. poprzez wspieranie społecznej aktywności,
upowszechnianie pożądanych wzorów, zaspokajanie potrzeb i stosunków społecznych, oddolne organizowanie inicjatyw samopomocowych
itp.” (Szatur-Jaworska 2001, s. 154).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przywołanej literatury przedmiotu.
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W procesie organizowania społeczności lokalnej najważniejsi są ludzie
oraz ich siła sprawcza, której ujawnianie należy do podstawowych zadań
organizatora społeczności lokalnej. Ważne w tym zakresie jest, aby organizator społeczności lokalnej:
▪▪

▪▪

▪▪

posiadał umiejętności w zakresie poszukiwania sił jednostkowych,
odkrywania cech i zainteresowań, które mogą być wykorzystane
dla rozwoju indywidualnego lub grupowego;
dbał o ujawnione siły, poprzez przygotowanie płaszczyzny do ich
wykorzystania w taki sposób, żeby podejmowana aktywność umożliwiała zaspokajanie potrzeb (uznania, szacunku, współdziałania
itp.); ważne przy tym jest, żeby w początkowej fazie organizowania
społeczności proponowane formy działania były na tyle proste,
aby ich wykonanie nie przekraczało możliwości danej wspólnoty;
odkrywał i „wydobywał” siły zbiorowe jako siłę społeczną pozytywnie oddziałującą na szersze środowisko. (Marynowicz-Hetka
2006, s. 69–70)

Istotę zaprezentowanego tu podejścia wyraża zasada empowerment,
podkreślająca dążenie do wzmacniania i podmiotowego traktowania
adresatów wsparcia (por. ramka).					

w społeczności w oparciu o wartości empowermentu, samopomocy
i zaangażowania daje realną szansę na trwałą zmianę i poprawę jakości życia ludzi, ale nie daną przez „kogoś” lub „coś,” tylko wypracowaną
przez nich samych.

W procesie organizowania społeczności lokalnej najważniejsi są ludzie oraz ich siła
sprawcza, której ujawnianie należy do podstawowych zadań
organizatora społeczności lokalnej.

(...) osl (...) prowadzi do zmiany paradygmatu interwencji socjalnej, polegającej na odejściu od pracy „dla” ludzi na rzecz pracy z ludźmi i przez ludzi,
co odpowiada podstawowemu założeniu pracy socjalnej jako działania
wzmacniającego i upodmiotawiającego adresatów wsparcia. Innymi słowy, bierna postawa klientów pomocy społecznej jako odbiorców wsparcia
socjalnego (osłonowego) ustępuje miejsca partycypacji beneficjentów
w życiu społecznym jako uczestników programów aktywizujących. (...)
Postrzeganie przez pracowników socjalnych każdego klienta jako osoby
sprawczej (...) wymaga w ramach praktykowania osl przejścia od perspektywy klienta do perspektywy partnera. To ważna zmiana postrzegania
ludzi z ich deficytami i problemami, nie jako adresatów oddziaływania, ale
współrealizatorów procesów naprawczych. (...) osl opiera się na potencjale rozwojowym społeczności, zdolnościach jej członków do samokreacji,
samopomocy i samoorganizacji, wzmacnia przekonanie mieszkańców co
do możliwości zmiany ich położenia na lepsze”.
Źródło: Model osl 2013.

Podejście empowerment w Modelu osl

Podejmowane wspólnie ze społecznością działania winny prowadzić do
poprawy jakości życia mieszkańców, w szczególności w zakresie „hierarchii wartości, celów i aspiracji życiowych jednostek i grup ludzkich w różnym wieku” (Misiak 1999, s. 112) oraz wzmacniania kapitału ludzkiego
i społecznego wspólnoty. Warto rozróżniać oba rodzaje kapitału. Na pierwszy składają się zasoby poszczególnych jednostek: ich wykształcenie,
doświadczenie życiowe, postawy i umiejętności konkretnych jednostek.
Drugi zaś ma charakter relacyjny, „odnosi się do takich znaczących cech
występujących i dostrzeganych we współczesnym społeczeństwie, jak:
zaufanie, normy, sprawcze relacje wszelkich powiązań strukturalnych
itp., a więc zmienne, które mogą zwiększać sprawność i wydajność danej

„osl należy traktować jako długofalowy proces upodmiotowienia ludzi
jako członków konkretnej wspólnoty terytorialnej, tworzenia sieci
współpracy i lokalnych struktur, które na stałe będą wspierać rozwój
lokalny, umożliwiając społeczności rozwiązywanie własnych problemów, wzmacniając potencjał zarówno grup, jak i całej społeczności
i współtworząc środowisko zmiany ukierunkowanej na polepszenie
jakości życia. Organizator społeczności lokalnej uruchamia ten proces i wspiera go (...) w myśl zasady od pomocy do samopomocy. Praca
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struktury, ułatwiając przy tym podejmowanie skoordynowanych działań.
Stanowią one zarazem, występując w danym społeczeństwie, o normach
wzajemności i sieci obywatelskiego zaangażowania, które konstytuują
warunki dobrego (zadowalającego) funkcjonowania społeczeństwa nowoczesnego. Przejawem występowania bogatego kapitału społecznego jest
wysoki stopień samoorganizowania się ludzi, tworzenia licznych grup towarzyskich, klubów, stowarzyszeń. Występuje wspólne mobilizowanie się do
realizacji jakichś ważnych dla zbiorowości zadań, wzajemnej pomocy, ale
także w celu rekreacji, rozrywki, zabawy” (Radziewicz-Winnicki 2009, s. 16).
Celem organizowania społeczności lokalnej jest rozwój społeczności
lokalnej (zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym), tworzenie lub odtwarzanie więzi wspólnotowych oraz poczucia tożsamości,
wzmacnianie solidarności oraz przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom przez prowadzenie działań profilaktycznych (de Robertis, Pascal
1999, s. 282–288). Celem ostatecznym jest powstanie i cementowanie
wspólnoty, co wiąże się z wyjściem z izolacji i osamotnienia, zbudowaniem lub odtwarzaniem więzi społecznych i sieci znajomości (Pilch 1995,
s. 267). Rozwój wspólnoty odbywa się w czterech aspektach:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

rozwijania podstawowej współpracy,
pogłębiania więzi solidarności,
praktykowania obywatelskiej partycypacji,
otwartości na zmianę i uczenie się.

Wspólnota rozwijająca się to wspólnota współpracująca,
solidarna, aktywna i ucząca się.
Wspólnota współpracująca poparta jest systemem powiązań i pozytywnych więzi oraz partnerstwem, życzliwością i poszanowaniem
innych. Działania w takiej wspólnocie są realizowane wspólnie, od
procesu podejmowania decyzji, aż po zaangażowanie się w tworzenie wspólnego dobra.
Wspólnota solidarna bierze odpowiedzialność za swoich współobywateli i wspiera rozwój samopomocy, a ludzi w niej uczestniczących
traktuje jako podmioty a nie przedmioty oferowanych usług. U jej
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podstaw jest człowiek, który jako podmiot zmiany, przy wykorzystaniu
swojego potencjału (przy ewentualnym wsparciu zewnętrznym), jest
w stanie zmienić, czy też ulepszyć swoje życie. Wspólnota ta wspiera
swoich członków, w szczególności zaś tych najsłabszych.
Wspólnota aktywna to wspólnota, której obywatele biorą aktywny
udział w życiu społecznym i włączają się w proces współtworzenia otaczającej ich rzeczywistości. Ten wymiar wspólnoty odnosi się zatem do partycypacji obywateli w różnych sprawach ich
dotyczących.
Celem organizowania
społeczności lokalnej
jest rozwój społeczności lokalnej, tworzenie
lub odtwarzanie więzi wspólnotowych oraz
poczucia tożsamości,
wzmacnianie solidarności oraz przeciwdziałanie niekorzystnym
zjawiskom przez
prowadzenie działań
profilaktycznych.

Wspólnota otwarta i ucząca się jest podmiotem, który utrzymując
poczucie własnej wartości, czerpie od innych, traktując to jako inspirację do swoich działań. Podstawą rozwoju jest otwartość na zmianę
oraz dążenie do permanentnej edukacji, celem zdobywania nowej
wiedzy, doświadczeń oraz poszerzania horyzontów.
Źródło: Na podstawie Jordan 2007, s. 48–49.

1.2. osl jako oddziaływanie procesualne i uporządkowane
Podmiotami osl (adresatami i zarazem współuczestnikami) są społeczności lokalne, w pierwszej kolejności te zagrożone społecznym wykluczeniem, w których proces zmian jest prowadzony w oparciu o strategie
mobilizowania ludzi i instytucji. W procesie tym wykorzystywane są:
1) narzędzia osiowe i 2) narzędzia wspierające. Do pierwszych zalicza się
pracę ze społecznością terytorialną i społecznościami (grupami) kategorialnymi. Do drugiej grupy należą: partnerstwo lokalne, grupy, wolontariat, kampanie społeczne i wydarzenia oraz rzecznictwo i informacja
obywatelska. Ramy działania tworzą cztery podstawowe komponenty,
którymi są: diagnoza, aktywizacja, integracja i edukacja, zaś proces jest
działaniem zaplanowanym, realizowanym wg sześciu etapów: diagnoza
środowiskowa, wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego potrzeb oraz
potencjału, poznawanie ludzi/instytucji/organizacji – pozyskiwanie sojuszników, tworzenie planu i struktury działania/zmiany, realizacja zaplanowanych działań oraz monitorowanie i ocena efektywności działania.
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Rysunek 1: Model osl z uwzględnieniem głównych podmiotów działania

osl jako proces metodyczny to proces zorganizowany oraz zaplano-

wany. Tak więc wszelkie składające się na niego działania powinny być
prowadzone w oparciu o przygotowane wcześnie plany, mające kształt
projektów animacyjnych lub socjalnych, choć jednocześnie należy je
na bieżąco modyfikować, stosownie do pojawiających się okoliczności.

kategorialne

W dalszej części podręcznika omówione zostaną kolejno wszystkie
wymienione powyżej narzędzia i komponenty organizowania społeczności lokalnej.

Źródło: Model osl 2013.
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osl jako proces

metodyczny to proces
zorganizowany oraz
zaplanowany.

Rozdział 2

Społeczność lokalna jako
podmiot oddziaływania
Jak już podkreśliliśmy, podmiotem oddziaływania w osl są – zgodnie
z nazwą Metody – społeczności lokalne. W podejściu środowiskowym
przyjmuje się, że społeczność jako „środowisko życia” może i powinna
być stale wzmacniana i „przetwarzana” przez współtworzących ją ludzi,
zarówno wówczas, gdy funkcjonuje ona prawidłowo (aby możliwie w pełni wydobyć i wykorzystać jej potencjał), jak i wówczas, gdy zagrożona
jest marginalizacją (aby rozwiązać kluczowe problemy i uruchomić w niej
procesy rozwojowe). Przetwarzanie jest procesem przemian dokonywanych siłami ludzkimi (indywidualnymi i zbiorowymi), który „dokonuje się
w toku: działania społecznego, jego animowania oraz orientowania działania uprzedzającego zagrożenie rozwoju, antycypującego niekorzystną
dla jednostek i grup konfigurację elementów środowiska życia” (Marynowicz-Hetka 2006, s. 59). Przetwarzanie społeczności lokalnej jest ściśle
związane z budowaniem lub odbudowywaniem jej podmiotowości.
Trzeba też pamiętać, że rozwijać może się tylko społeczność zintegrowana. Dlatego warunkiem rozwoju społeczności jest włączenie w działania
prorozwojowe znaczącej części (zdecydowanej większości) jej członków,
a w szczególności jednostek i grup pozostających na jej marginesie. Podstawowym czynnikiem integracji jest uświadomienie współzależności
„trzonu” danej społeczności i środowisk znajdujących się na jej obrzeżach. Świadome przyjęcie odpowiedzialności przez członków „centrum”
za los „peryferiów” (w szczególności osób słabszych, upośledzonych,
biednych) jest wyrazem postawy obywatelskiej (Faliszek 2008, s. 317).
Ale chodzi również o współodpowiedzialność owych słabszych za siebie
i społeczne otoczenie jako ważny element identyfikacji ze społecznością.
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Warunkiem rozwoju społeczności jest włączenie w działania prorozwojowe znaczącej części
(zdecydowanej większości) jej członków,
a w szczególności
jednostek i grup
pozostających na jej
marginesie.

2.1. Czym jest społeczność lokalna?

▪▪

tożsamościową – integrowanie mieszkańców wokół wspólnej tradycji, kultury, religii, przestrzeni, własności oraz kształtowanie
uwolnionej świadomości „my”;

▪▪

zaspokajania podstawowych potrzeb – konsumpcyjnych, ochrony
zdrowia, oświatowych, pomocy socjalnej; nieprzypadkowo obserwujemy proces „ulokalnienia” usług społecznych;

▪▪

socjalizacyjną – podtrzymywanie i promowanie istotnych wartości społecznych, uczenie ról społecznych, kształtowanie prospołecznych i obywatelskich postaw;

▪▪

kulturotwórczą – pielęgnowanie pamięci o przeszłości, animowanie
działalności stowarzyszeń twórczych i lokalnych twórców-amatorów, organizowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych.

Społeczność lokalna najczęściej jest definiowana jako „swoisty układ
lokalny składający się z kilku podstawowych elementów:
▪▪

przestrzeni terytorialnej;

▪▪

zamieszkujących tę przestrzeń ludzi;

▪▪

wspólnych powiązań i zależności ludzi i instytucji, sprawiających,
że całość jest wewnętrznie zintegrowana, co umożliwia podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania lokalnych
problemów;

▪▪

społecznych interakcji;

▪▪

kulturowych i psychospołecznych więzi łączących część lub
całość mieszkańców z daną strukturą społeczno-przestrzenną”.

(Skrzypczak 2002, s. 25 za: Lewenstein 1999, s. 23–26)

▪▪

mieszkaniową – zapewnienie odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym mieszkań socjalnych dla uboższej części społeczności; to właśnie zamieszkanie na danym terenie konstytuuje od
strony formalnej społeczność terytorialną;

ze względu na wielkość obszaru zajmowanego przed daną społeczność wyróżnia się: społeczność dużą obejmującą rozległy
teren i liczącą od kilku do kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców
oraz małą, która liczy od kilkudziesięciu do kilkuset osób zamieszkałych na niewielkim terenie;

▪▪

samorządową – wybieranie i kontrolowanie władz lokalnych,
samostanowienie w ważnych dla społeczności kwestiach, gospodarowanie wspólnym mieniem; warto pamiętać, że samorząd
terytorialny to ogół mieszkańców, a nie organy władzy lokalnej;

ze względu na sytuację prawno-administracyjną wyróżnia się:
społeczność formalną, która ma określone granice administracyjne, oraz nieformalną, której granice nie są określone, a funkcjonowanie nie jest obwarowane żadnymi przepisami.

(Borkowski 2003, s. 187–188)

Społeczność lokalna uznawana jest za względnie trwałą mezostrukturę,
która pełni następujące funkcje:
▪▪

▪▪

▪▪

W Polsce (i nie tylko w Polsce) najlepsze warunki dla ukonstytuowania się
takiej wielowymiarowej społeczności lokalnej stwarza gmina. Nie oznacza to, że jedynie społeczność gminna może być uznana za wspólnotę
lokalną. Są różne rodzaje społeczności lokalnych:

organizacji życia codziennego – podmiejskie „osiedla-sypialnie”
trudno nazwać społecznościami;
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Opis społeczności lokalnej – Nowa Sucha

sami, nie wynajmują firm usługowych, co podyktowane jest skromnymi
zasobami. Znamienne dla tej zabudowy jest to, że nie jest zwarta i gęsta,
a siedliska skupione są po kilka gospodarstw i oddzielone od pozostałych
polami uprawnymi i łąkami.

„W południowo-wschodniej części gminy Nowa Sucha położona jest
miejscowość Kościelna Góra i Kurdwanów; objęte one zostały projektem
»Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej«. (...) Usytuowanie tych dwóch wybranych miejscowości wskazuje na
ich spójność, gdyż Kurdwanów wtopiony jest w obszar Kościelnej Góry,
z pozoru tworząc jedną miejscowość.

W miejscowościach tych jest niedostatecznie rozwinięta infrastruktura.
Nie ma kanalizacji, poza jedną ulicą pozostałe nie mają oświetlenia, nie
ma też chodników. W miejscowościach są drogi asfaltowe, leszowe i polne
w większości wymagające remontu. Poza własnymi środkami lokomocji nie ma żadnej komunikacji pks , czy pkp (utrudniony dojazd do pracy,
szkół ponadgimnazjalnych, ośrodka zdrowia, urzędu). (...)

Miejscowości te zamieszkuje 338 osób zamieszkałych w 90 domach,
z czego 173 to kobiety, natomiast 165 to mężczyźni. (W tym dzieci
i młodzież – 17%, osoby w wieku produkcyjnym – 67%, osoby w wieku
emerytalnym – 16%).

Siłą tych mieszkańców jest gotowość do działania i otwartość, lecz brak
im jest pewności siebie, boją się ośmieszenia. Potrzebna im jest osoba,
która utwierdziłaby ich w słuszności ich działań. Mieszkańcy wybranych
miejscowości nie mają świadomości, że można zrobić coś dla siebie,
wykorzystać zasoby dostępne dla nich, nie doceniają własnych umiejętności i doświadczenia. Do osób funkcyjnych mają większe zaufanie
(angażowanie się w imprezy parafialne). Uważają, że ich reprezentantem jest sołtys i radny, który jest ich wysłannikiem do rozwiązywania
problemów. (...)

Od pokoleń życie społeczne mieszkańców tych miejscowości koncentruje się wokół parafii, szkoły i sklepu, których położenie stanowi centrum
dla obu miejscowości i są to jedyne instytucje publiczne na tym terenie.
W tych miejscowościach nie ma zakładów pracy, natomiast są zarejestrowane cztery działalności gospodarcze. Do centrum gminy, gdzie
mieści się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji, ośrodek zdrowia, biblioteka, punkt apteczny,
poczta, gimnazjum, stacja pkp i przystanek pks mieszkańcy mają 7 km.

Elementami spajającymi mieszkańców jest np. groźba zamknięcia szkoły
„no jak by nam szkołę zamknęli, to chyba byśmy nie dali”. Nie uświadamiają sobie problemów społecznych dotyczących ich życia społecznego
– niska świadomość problemów i wiary, że można coś zrobić. Mieszkańcy
komunikują się ze sobą, spotykając się w sklepie po mszy. Są też bardziej
formalne spotkania, takie jak zebrania w szkole i okólnik”.

Pod względem zamożności jest to dość jednorodne środowisko. Charakterystyczne jednak jest to, że gospodarstwa rolne są rozdrobnione
i w związku z tym uzyskiwane dochody nie wystarczają na utrzymanie
rodzin. Mieszkańcy podejmują prace poza gospodarstwem.
Zabudowa tych miejscowości to głównie domy jednorodzinne wraz z budynkami gospodarczymi. Mieszkańcy koncentrują się na odnawianiu domów
mieszkalnych. Nieznaczną część stanowią nowo wybudowane domy
i dobrze prosperujące gospodarstwa z zadbaną zabudową. Większość
mieszkańców dba o wygląd wokół posesji, ale zdarzają się też zarośnięte ogródki. Z informacji od mieszkańców wynika, że większość prac
porządkowo-remontowych wykonują sposobem gospodarczym, robią to
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Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez gops
w Nowej Suchej.

Generalnie za główny wyróżnik społeczności lokalnej uznaje się terytorium, czyli zakreśloną granicami, spójną przestrzeń geograficzną,
na terenie której żyją ludzkie zbiorowości. Jednak zdarza się, że społeczność lokalna jest definiowana w kategoriach znaczeniowych. I tak
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Za główny wyróżnik
społeczności lokalnej
uznaje się terytorium,
czyli zakreśloną granicami, spójną przestrzeń
geograficzną, na terenie której żyją ludzkie
zbiorowości.

np. w Wielkiej Brytanii za społeczność lokalną uważa się zarówno wspólnotę związaną z konkretnym terenem (sąsiedztwo, osiedle, wieś), jak
i zbiorowość określaną jako wspólnota interesów, która może opierać
się na wspólnej tożsamości kulturowej, np. społeczność romska; lub
wspólnej identyfikacji potrzeb, np. osoby niepełnosprawne, seniorzy.
Te ostatnie w niniejszym podręczniku określane są jako społeczności
(grupy) kategorialne.

2.2. Społeczności terytorialne i kategorialne jako
adresaci działań
Organizowanie społeczności lokalnej jako metoda pracy socjalnej odnosi
się w szczególności do społeczności lokalnych zagrożonych społecznym
wykluczeniem lub wykluczonych. Wykluczenie społeczne to stan, w którym jednostki, grupy, a nawet całe społeczności są pozbawione możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Oznacza to sytuację
dużego rozwarstwienia i nierówności społecznych, gdzie osoby i środowiska znajdujące się na dole „społecznej drabiny, i zarazem na obrzeżach
sieci społecznej wymiany, są luźno związane (jeśli w ogóle) ze społecznością, mają słabo rozwiniętą sieć społecznych relacji, ograniczone kontakty międzyludzkie (izolacja), ograniczone możliwości zarówno pracy,
jak i wypoczynku/rekreacji oraz udziału w życiu publicznym” (Marzec-Holka 2008, s. 33–34).
W Modelu osl podmiotem oddziaływań są dwa rodzaje społeczności:
1) terytorialne oraz 2) kategorialne. O społecznościach terytorialnych
była już mowa. Może to być cała społeczność gminna, ale także określona miejscowość, osiedle czy ulica. Przez społeczności kategorialne
rozumie się środowiska osób o podobnych problemach, dysfunkcjach,
ograniczeniach, potrzebach, np. osoby niepełnosprawne, matki samotnie
wychowujące dzieci. Specyficzną kategorią są społeczności problemowe:
społeczności terytorialne, których mieszkańcy doświadczają podobnych
problemów (por. ramka).

Zidentyfikowane społeczności problemowe i grupy
kategorialne w aktach prawnych i dokumentach
programujących politykę społeczną w Polsce
– W Narodowej Strategii Integracji Społecznej (nsis) wskazane zostały
grupy podatne na wykluczenie społeczne oraz grupy realnie zagrożone
tym zjawiskiem. Do pierwszej grupy zaliczone zostały: dzieci i młodzież
ze środowisk zaniedbanych oraz dzieci wychowujące się poza rodziną;
kobiety, które samotnie wychowują dzieci oraz kobiety pozostające poza
rynkiem pracy; ofiary patologii życia rodzinnego, osoby bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby/rodziny żyjące w trudnych warunkach
mieszkaniowych, osoby długotrwale chore oraz niepełnosprawne, w tym
chorujące psychicznie; osoby starsze i samotne, imigranci, osoby opuszczające zakłady karne oraz mniejszość romską. Do drugiej grupy: dzieci
i młodzież wypadającą z systemu szkolnego, długotrwale bezrobotnych,
osoby opuszczające więzienia, niektóre kategorie ludności wiejskiej,
a w szczególności pracowników byłych pgr oraz chłopów nieprodukujących na rynek, zagrożonych eksmisją; imigrantów, osoby uzależnione od
alkoholu i narkotyków, bezdomne oraz mniejszość romską.
(nsis 2004, s. 67–68)
– Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, określając
główne powody uprawniające do świadczeń z zakresu pomocy społecznej, jako grupy najbardziej zagrożone wskazuje m.in.: osoby ubogie, sieroty, osoby bezdomne, bezrobotnych, niepełnosprawnych,
osoby długotrwale i ciężko chore, osoby dotknięte przemocą domową,
rodziny bezradne w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w szczególności rodziny niepełne
i wielodzietne; osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków.
(art. 7 ustawy)
– Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym jako
podmioty podlegające przepisom ustawy wskazuje: osoby bezdomne,
uzależnione od alkoholu i narkotyków, chore psychicznie, długotrwale
bezrobotne, uchodźców oraz osoby niepełnosprawne.
(art. 2 ustawy)
Źródło: Wskazane akty prawne i dokumenty.
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Rozdział 3

Strategie mobilizacji
do działania
Organizowanie społeczności lokalnej jest związane z włączeniem w proces zmian wszystkich aktorów życia społecznego, co wiąże się z mobilizacją zasobów lokalnych o charakterze społecznym i instytucjonalnym.

Mobilizacja zasobów lokalnych
Model osl przewiduje mobilizację zasobów lokalnych o charakterze społecznym i instytucjonalnym:
„Mobilizacja ludzi” to bezpośrednia praca z mieszkańcami i innymi
użytkownikami danego terytorium, prowadząca do zbudowania pomiędzy nimi relacji; przynosi ona efekty zwłaszcza w mniejszych ośrodkach
zamieszkania, gdzie względnie silne są więzi spajające, oparte na grupach
pierwotnych (rodzina, znajomi);
„Mobilizacja instytucji” to praca środowiskowa polegająca na uruchamianiu nowego podejścia w instytucjach działających w społeczności
lokalnej, wykraczającego poza rutynowe formy aktywności; jest ona
warta stosowania zwłaszcza w większych społecznościach, w których
funkcjonowaniu większą rolę odgrywają sieci kontaktów oparte na więziach pomostowych.
Źródło: Model osl 2013.

W procesie mobilizacji ludzi ukierunkowanym na wywołanie zmian społecznych zastosowanie mają trzy strategie: strategia konfliktowa, strategia edukacyjno-perswazyjna oraz strategia konsensusu i współdziałania.
W procesie osl , w szczególności gdy jest inicjowany i prowadzony przez
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pracowników socjalnych z publicznych instytucji pomocy społecznej jako
długofalowym planowanym działaniem w społecznościach zagrożonych
społecznym wykluczeniem, w szczególności zalecane są dwie ostatnie
strategie. One zostaną więc omówione jako pierwsze.

▪▪

dokonywanie przeglądu postępów i działań grupy/kampanii/koalicji;

▪▪

pomaganie grupie/kampanii/koalicji w zakończeniu działań lub
podjęciu decyzji, co dalej. I proces zaczyna się od początku.

(Harris 2001, s. 15)

3.1. Strategia konsensusu i współdziałania
Strategia konsensusu i współdziałania jest najbardziej przydatną i skuteczną strategią wpływającą na wywoływanie pozytywnych trwałych
zmian w społecznościach lokalnych. W związku z tym powinna stanowić
podstawę działań organizatora społeczności lokalnej, jeśli to tylko możliwe. Bazuje ona na założeniu, że podejmowane w społeczności lokalnej
działania powinny odpowiadać na jej rzeczywiste problemy i potrzeby,
zaś w proces zmian należy włączać lokalne zasoby ludzkie oraz instytucjonalne. Zakłada się przy tym nie tylko aktywny udział, ale również
współdziałanie, zatem budowanie sieci współpracy jest jednym z podstawowych celów zaangażowania organizatora społeczności lokalnej.
Cała praca w społeczności jest natomiast zaplanowanym procesem,
składającym się z następujących etapów:
▪▪

zbieranie informacji;

▪▪

ocena sytuacji;

▪▪

zachęcanie ludzi do spotkania się w celu podjęcia decyzji, jakim
problemem chcą się oni zająć;

▪▪

tworzenie i wspieranie grupy/kampanii/koalicji;

▪▪

pomaganie grupie/kampanii/koalicji w planowaniu jej strategii
i taktyk oraz określaniu priorytetów działań;

▪▪

umacnianie i podtrzymywanie grupy/kampanii/koalicji, gdy zaczynają realizować działania;
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Podstawą działań realizowanych w oparciu o strategię konsensusu
i współdziałania jest planowanie i praca metodą projektów, zwłaszcza
animacyjnych, których kierunek wyznacza diagnoza oparta na badaniu
i działaniu. Narzędziami wykorzystywanymi podczas realizacji tej strategii są: spotkania z mieszkańcami, różnego rodzaju grupy, budowanie
sieci współpracy, w tym lokalne partnerstwa.

3.2. Strategia edukacyjno-perswazyjna
Strategia edukacyjno-perswazyjna wiąże się z działaniami ukierunkowanymi na wywołanie jednoczesnych zmian w trzech sferach:
▪▪

przekonań, które tworzą więź emocjonalną między problemem
a wartościami i racjonalnie wiążą je z innymi zjawiskami, faktami;

▪▪

postaw, które wpływają na uznanie danego problemu za istotny,
a jego wywołanie, podtrzymywanie, czy też rozwiązanie, jest drogą do realizacji wartości;

▪▪

nawyków będących utrwalonymi wzorcami zachowań, które mają
wpływ na wywołanie problemu, jego podtrzymanie lub rozwiązanie.

(Schindler 2010, s. 251)
Zmiana przekonania jest związana z uświadomieniem problemu, co jest
pierwszym krokiem do podjęcia działań. Dopóki dana sytuacja nie jest
postrzegana jako problem możliwy do rozwiązania, dopóty nie podejmowane są działania mające na celu jej zmianę. Z kolei podjęcie takich działań
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Podstawą działań realizowanych w oparciu
o strategię konsensusu
i współdziałania jest planowanie i praca metodą projektów, zwłaszcza
animacyjnych, których
kierunek wyznacza diagnoza oparta na badaniu i działaniu.

sprzyja zmianie utrwalonych postaw i nawyków. Zorganizowane działania
ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego uświadomionego problemu
są tu konieczne, gdyż trwałej zmiany społecznej nie da się osiągnąć bez
wpływu na postawy członków społeczności lokalnej, zwłaszcza w przypadku osób i środowisk usytuowanych na marginesie życia społecznego,
przekonanych o braku wpływu na swoją sytuację życiową. Należy jednak
pamiętać, że podmiotami oddziaływania strategii edukacyjno-perswazyjnej nie mogą być wyłącznie grupy, społeczności zmarginalizowane,
ale również całe otoczenie. W przeciwnym razie można wywołać działania dyrektywne lub – w przypadku „oporu materii” – uruchomić proces
społecznego naznaczania osób postrzeganych jako bierne.
W ramach strategii edukacyjno-perswazyjnej stosowane są różnego
rodzaju instrumenty komunikacji. Są nimi m.in.: plakaty, ulotki, debaty,
spoty, filmy, reklamy społeczne, warsztaty. Jedną z najbardziej skutecznych form wpływających na zmianę przekonań, postaw i nawyków są
kampanie społeczne, w ramach których wykorzystywane są różnorodne
formy oddziaływań, kierowane do różnych aktorów życia społecznego.

3.3. Strategia konfliktowa
Strategia zakłada możliwość wykorzystania ujawnionego konfliktu jako
stymulatora konstruktywnych dla społeczności działań. Konieczna jest
tu jednak przemyślana i konsekwentnie realizowana taktyka społecznego
działania. W ujęciu tej strategii konflikty są czynnikami, które pobudzają partycypację w społeczności lokalnej i wiążą się z podjęciem próby
realizacji określonego celu. Strategia konfliktowa jest alternatywą dla
konsensualnego podejścia do rozwiązywania problemów społecznych
i należy wiedzieć, kiedy ją stosować. Jest ona przydatna w szczególności
w sytuacjach wymagających natychmiastowej reakcji, jak np. konieczność wstrzymania budowy wysypiska śmieci na obrzeżach osiedla, czyli
wówczas, gdy spór toczy się wokół podstawowych dla funkcjonowania
społeczności kwestii i dochodzi przy tym do podważenia ważnych dla
członków tej społeczności wartości (Skrzypiec 2010, s. 125).

Podmiotami oddziaływania strategii edukacyjno-perswazyjnej nie mogą
być wyłącznie grupy,
społeczności zmarginalizowane, ale również
całe otoczenie.

Konflikty mogą mieć zarówno wymiar negatywny, jak i pozytywny. W pierwszym znaczeniu wpływają one m.in. na wzrost społecznego napięcia,
umocnienie podziałów w społeczności, czy grupie, ograniczają (wręcz
uniemożliwiają) współpracę, a jako skutek uboczny często kierują uwagę
społeczności na sprawy mniejszej wagi. W ujęciu pozytywnym konflikty
umożliwiają identyfikację najważniejszych problemów w danej społeczności, ich ujawnienie stanowi presję na rozwiązanie określonych problemów, czy też zaspokojenie potrzeb; konflikty zwracają uwagę otoczenia
na istotne dla danej społeczności sprawy oraz wpływają na zwiększenie
poziomu spójności i umiejętności współdziałania w realizacji wspólnych
celów, jeśli do takiej współpracy dojdzie (Starosta 2000, s. 22).
Źródła lokalnych konfliktów mogą być różnorodne i dotyczyć różnych
obszarów oraz problemów, które przez społeczności lokalne są uznawane za zagrażające ich funkcjonowaniu, czy też jako dyskryminujące dla
określonych grup lub negatywnie wpływające na całe społeczeństwo
i jego rozwój. Mogą zatem dotyczyć:
▪▪

ekologii, np. kwestie związane z ochroną przyrody;

▪▪

jakości życia, w tym zakresie konflikt może dotyczyć lokalizacji
uciążliwych dla społeczności inwestycji, np. spalarni śmieci czy
stacji benzynowej w centrum osiedla;

▪▪

ekonomii, np. budowa kolejnego supermarketu zagrażająca osiedlowym sklepikom;

▪▪

sfery społecznej, np. likwidacja szkoły;

▪▪

demokratycznych reguł gry, co jest związane z pozbawianiem społeczności lokalnej możliwości wpływu na podejmowanie decyzji, czy
też skutecznych reakcji na naruszanie obowiązujących norm prawa;

▪▪

ideologii, np. nieuznawanie praw osób i środowisk o odmiennych
poglądach

(Skrzypiec 2010, s. 117–118).
Strategie mobilizacji do działania

38

Strategie mobilizacji do działania

39

Strategie konfliktowe są z reguły wyrazem zorganizowanego protestu
wobec władz lokalnych, co oznacza, że stronami konfliktu są najczęściej władza i jakaś grup społeczna, czy też (rzadziej) cała społeczność
lokalna. Po wystąpieniu sytuacji konfliktowej, działania przebiegają
w następujący sposób:
▪▪

protest przeciwko zaistniałej niekorzystnej sytuacji przybiera
różne formy i wykorzystuje różne możliwości oddziaływania, jak
np.: petycje, włączanie w spór mediów, pikiety, happeningi, okupacja budynku gminy, głodówki;

▪▪

konstytuuje się „grupa interwencyjna”, odgrywająca rolę koła
zamachowego ruchu sprzeciwu; często przekształca się ona
następnie w lokalną organizację pozarządową;

▪▪

podejmowane są negocjacje z władzą, często z udziałem osób
z zewnątrz;

▪▪

następuje wygaszenie konfliktu, co może mieć wymiar pozytywny (znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego dla wszystkich
stron konfliktu) lub negatywny, gdy konflikt nie zostanie rozwiązany, co wzmacnia poczucie zniechęcenia oraz wyczerpania społecznej energii ludzi i wiary w to, że mogą oni wpływać na ważne
dla nich sprawy.

Strategia konfliktowa należy do ważnych elementów rozwiązywania
istotnych dla społeczności lokalnych spraw, jednak w przypadku działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej realizowanych przez
publiczny system pomocy społecznej nie powinna ta strategia stanowić
podstawy działań. Podstawą działań w tym przypadku winna być strategia oparta o współdziałanie, uzupełniona działaniami edukacyjno-perswazyjnymi.

Rozdział 4

Narzędzia osl
W Modelu osl , co zaznaczyliśmy już w Rozdziale 2, wyróżnia się dwie grupy
narzędzi. Pierwszą stanowią narzędzia osiowe (podstawowe) i są nimi:
praca ze społecznościami terytorialnymi i praca ze społecznościami kategorialnymi. Drugą – narzędzia wspierające proces zmiany społecznej, do
których zalicza się: partnerstwo, grupy, wolontariat, kampanie społeczne
i wydarzenia oraz rzecznictwo i informację obywatelską. W niniejszym
rozdziale wszystkie one zostaną zaprezentowane i krótko omówione.

4.1. Narzędzia osiowe
Podstawowymi (osiowymi) narzędziami w osl są: praca ze społecznościami terytorialnymi i praca ze społecznościami/grupami, które uznaje się za zagrożone społecznym wykluczeniem lub wykluczone. Grupy
i środowiska kategorialne – zwłaszcza jeśli są niewielkimi strukturami
– nie mogą być jednak traktowane jako samodzielne społeczności, gdyż
po prostu nimi nie są. Również nawet na większe (liczebne) społeczności
wykluczone zawsze należy patrzeć przez pryzmat szerszego otoczenia
społecznego. Inkluzja społeczna polega właśnie na udrożnieniu relacji
środowiska marginalizowanego z szerszym otoczeniem, co zazwyczaj
wymaga jednoczesnego wzmacniania potencjału tej społeczności, czemu służy m.in. wzmacnianie więzi łączących jej członków między sobą
(kapitał społeczny o charakterze spajającym), jak również budowanie
więzi „pomostowych”, łączących społeczność z jej otoczeniem (kapitał
społeczny o charakterze łączącym).
Tak więc w Modelu osl przyjmuje się, że w każdym przypadku podmiotem
oddziaływania powinna być cała społeczność lokalna, także wówczas,
gdy poszczególne działania czy inicjatywy dotyczą określonych jej
Narzędzia osl

43

środowisk czy grup kategorialnych. Ideą osl jest bowiem traktowanie
społeczności lokalnej całościowo i dlatego długofalowa interwencja środowiskowa, której celem jest wywołanie zmiany społecznej na poziomie
mezzo, nie może ograniczać się wyłącznie do działań w skali mikro, odnoszących się np. do mieszkańców kilku bloków, ulic, czy też kilkuosobowych grup kategorialnych.
W procesie zmian niezbędne jest wykorzystywanie nie tylko potencjału
mikrospołeczności, czy też poszczególnych grup, ale również całej struktury, której są one elementami. Zmiana na poziomie mikro jest niezwykle ważna i potrzebna, ale jeśli nie będzie miała przełożenia na poziom
mezzo trudno liczyć, że będzie miała trwały charakter i przyczyni się
do realnej poprawy jakości życia społeczności i w społeczności. Innymi
słowy, tylko długofalowe i kompleksowe oddziaływania zarówno na całą
społeczność, jak i na wchodzące w jej skład mikrospołeczności i grupy
kategorialne, stwarzają szansę na osiągnięcie trwałej zmiany i otwarcia
drogi do dalszego rozwoju.

(empowerment), 2) rozwój osobisty członków społeczności oraz 3) konkretne (także materialne) rezultaty wspólnych działań.

Długofalowa interwencja
środowiskowa nie może
ograniczać się wyłącznie do działań w skali
mikro, odnoszących się
np. do mieszkańców kilku bloków, ulic, czy też
kilkuosobowych grup
kategorialnych.

4.1.1. Praca ze społecznościami terytorialnymi
Praca ze społecznościami terytorialnymi to działania na jasno zakreślonym obszarze. W Modelu osl w pierwszej kolejności chodzi tu o społeczności marginalizowane zagrożone wykluczeniem (lub wręcz wykluczone), takie jak: społeczności postsocjalistycznych zdekapitalizowanych
blokowisk, bloków socjalnych, terenów poprzemysłowych czy terenów
popegeerowskich.
Podejmowane działania mogą być ukierunkowane na podniesienie poziomu
aktywności mieszkańców, wzmocnienie więzi międzyludzkich, poprawę
bezpieczeństwa (w tym poczucia bezpieczeństwa!), podniesienie estetyki otoczenia, zwłaszcza wspólnie użytkowanej przestrzeni (klatki w blokach, wolne tereny zielone), rozwoju infrastruktury (place zabaw, boiska,
świetlice). Podstawą jest włączanie mieszkańców w proces zmian, co
oznacza prowadzenie prac nie tyle dla mieszkańców, ile z mieszkańcami
i niejako przez mieszkańców. Celem jest tu wywołanie zmiany na trzech
poziomach, obejmującej: 1) wzrost poziomu sprawczości społeczności
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Podstawą jest włączanie
mieszkańców w proces
zmian, co oznacza prowadzenie prac nie tyle
dla mieszkańców, ile
z mieszkańcami i niejako przez mieszkańców.

Najlepszym sposobem rozpoczęcia procesu zmian jest aktywizowanie
mieszkańców wokół najprostszych spraw związanych np.: z malowaniem
brudnych klatek, sprzątaniem zaśmieconego terenu, czy też remontowaniem zdewastowanego placu zabaw. Tego rodzaju działania stwarzają
bowiem szansę na osiągnięcie szybkiego sukcesu, który wpływa mobilizująco i wyzwala dalszą aktywność i chęć angażowania się w kolejne
przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że wspólne działania związane
z malowaniem klatki czy też sadzeniem kwiatów są oczywiście bardzo
ważne i przynoszą konkretne namacalne rezultaty, jednak nie powinny
one być celem samym w sobie. Innymi słowy, nie powinny sprawiać wrażenia oderwanych akcji. Winny natomiast służyć wzmacnianiu spójności
wspólnoty, upodmiotowieniu jej członków, tworzyć wzorce codziennej
współpracy. W przypadku małych przedsięwzięć, adresowanych do
mikrospołeczności, strategicznym celem powinno być zarówno odbudowanie lub wzmocnienie ich podmiotowości, jak i scalenie z szerszą
społecznością.
W metodycznej pracy w społecznościach terytorialnych trzeba wyróżnić etapy działania (są one omówione w Rozdziale 6), wykorzystujące
wszystkie osl-owe komponenty, czyli: diagnozę, aktywizację, integrację i edukację (omówione w Rozdziale 5). A także narzędzia wspierające.
Wśród nich najbardziej zalecana jest animacja i aktywizacja grup obywatelskich, a także tworzenie grup edukacyjnych i samopomocowych oraz
wolontariat. Istotne jest, żeby ich uczestnikami nie były ciągle te same
osoby. Osoby takie mogą bowiem szybko wypalić się lub przez swoją
aktywność niejako oderwać od społeczności, traktując ją jako biernego adresata działań. Pozostałe narzędzia wspierające to partnerstwa,
kampanie społeczne i wydarzenia lokalne.

4.1.2. Praca ze społecznościami kategorialnymi
Praca ze społecznościami (grupami) kategorialnymi (por. „katalog” tych
grup przedstawiony w formie ramki w Rozdziale 2) wiąże się z działaniami
Narzędzia osl

45

skierowanymi do osób, które ze względu na określone deficyty, dysfunkcje i ograniczenia wymagają specyficznych form wsparcia i aktywizacji.
Podobnie jak w przypadku społeczności terytorialnych, działania winny
być prowadzone etapowo, przy zastosowaniu wszystkich komponentów
oraz narzędzi wspierających proces zmian. Wśród tych ostatnich relatywnie większe zastosowanie może mieć partnerstwo, ukierunkowane
na przykład na rzecznictwo interesów wybranej grupy oraz wolontariat
wspierający, gdy to „zewnętrzni” wolontariusze pomagają niesamodzielnym członkom społeczności, lub służebny, gdy to sami mieszkańcy,
pomimo własnych ograniczeń, angażują się w pracę na rzecz innych.
Rozwiązaniem pośrednim są grupy samopomocowe, gdy np. osoby niepełnosprawne, czy wychodzące z uzależnienia, wspierają siebie nawzajem. Pomocnymi instrumentami oddziaływania mogą też w określonych
warunkach okazać się wydarzenia lokalne, kampanie i inwestycje w lokalną
infrastrukturę o określonym profilu (kluby seniora, świetlice dla dzieci,
kluby młodzieżowe).
Należy mocno podkreślić, że praca ze społecznościami kategorialnymi
nie jest tożsama z pracą grupową jako odrębną, wyróżnianą w literaturze
przedmiotu metodą pracy socjalnej, a polegającą na inicjowaniu grup dla
kilku lub kilkunastu osób. osl ukierunkowany na społeczności kategorialne to szerokie spektrum działań związanych z włączaniem takich grup
w życie społeczne (na poziomie mikro, mezzo a nawet makro). To proces
związany z rozwiązywaniem raczej strukturalnych niż indywidualnych
problemów oraz program zaspokajania potrzeb grup kategorialnych
w oparciu o ich własny potencjał, przy jednoczesnym rozwijaniu środowiskowych usług społecznych.
Praca ze społecznościami (grupami) o charakterze kategorialnym jest
ściśle związana z prowadzeniem działań z szerszym otoczeniem, w którym one funkcjonują, celem zwrócenia uwagi społeczności na potrzeby słabszych, niesamodzielnych życiowo mieszkańców, rzecznictwo
ich interesów oraz budowanie wokół nich sieci społecznego wsparcia.
W praktyce przedmiotem i jednocześnie podmiotem oddziaływań musi
być więc i dana grupa, i jej najbliższe otoczenie (rodzina, znajomi, sąsiedzi), i cała społeczność lokalna. Bliższe i dalsze społeczne otoczenie
osób marginalizowanych może być bowiem zarówno źródłem wsparcia
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osl ukierunkowany na

społeczności kategorialne to szerokie spektrum
działań związanych
z włączaniem takich
grup w życie społeczne.

(np. rodzina może bardzo wspierać osobę bezrobotną w poszukiwaniu
pracy), stanowiąc wzmocnienie, wręcz element działań w ramach osl ,
jak i elementem wzmacniającym istniejące problemy (np. rodzina bezrobotnego może dać mu odczuć, że jest nieudacznikiem i nie znajdzie pracy) – wówczas niezbędne są działania mające na celu minimalizowanie
destrukcyjnego czy demobilizującego wpływu otoczenia. Oczywiście,
organizator społeczności lokalnej powinien wyczuwać granice własnej
interwencji i nie wkraczać, zwłaszcza bez jasnego przyzwolenia wszystkich zainteresowanych, w życie prywatne mieszkańców.

4.2. Narzędzia wspierające
Do grupy narzędzi wspierających proces zmian zalicza się: partnerstwo
lokalne, wolontariat, grupy, kampanie społeczne i wydarzenia oraz rzecznictwo i informację obywatelską.

4.2.1. Partnerstwo lokalne
Podstawą osl jest budowanie szerokiej sieci współpracy pomiędzy
mieszkańcami i lokalnymi podmiotami, celem włączenia wszystkich
lokalnych zasobów we wspólny proces wywołania pozytywnej zmiany
w danej społeczności. Oznacza to budowanie sieci kontaktów i współpracy poprzez łączenie jednostek w grupy oraz tworzenie relacji grup
z grupami, instytucji z instytucjami i wreszcie powiązań „wszystkich
ze wszystkimi”. Sieci powinny być strukturami otwartymi i niejako
wychodzić poza społeczność objętą programem osl , tworząc powiązania z szerszym otoczeniem, wzmacniając tym samym kapitał spajający społeczności. Gdy relacje prowadzą do wspólnego uporządkowanego działania, możemy mówić o partnerskim współdziałaniu. Ze
względu na poziom powiązań, złożoność celów oraz stopień formalizacji, wyróżnia się trzy podstawowe formy partnerskiego współdziałania:
1) luźne współdziałanie sieciowe, 2) współdziałanie koordynowane oraz
3) współpraca (por. ramka).
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Formy partnerskiego współdziałania

Profecka w Puławach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
jako inicjator partnerstwa zaprosił do udziału w pracach zespołu partnerskiego następujące instytucje i organizacje: spółkę »Nieruchomości
Puławskie« (administrację osiedla), Komendę Powiatową Policji, Straż
Miejską, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wólka Profecka, Szkołę
Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową nr 10,
Gimnazjum nr 1, Radę Miasta Puławy, Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Spraw
Społecznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz aktywną mieszkankę-nauczycielkę, mającą doświadczenie w realizacji działań na rzecz
w/w społeczności. Organizator osobiście skontaktował się z przedstawicielami w/w instytucji, zapoznając ich z celem proponowanego partnerstwa. Dotychczas odbyło się pięć spotkań zespołu partnerskiego.

Sieć jest formą partnerstwa, w której współpraca oparta jest na mało
sformalizowanych zasadach i założeniu, że przystąpienie do partnerstwa nie powoduje ograniczenia autonomii poszczególnych podmiotów. Celem partnerstwa jest głównie wymiana informacji.
Koordynacja oznacza bliższy związek podmiotów wchodzących
w skład partnerstwa. Członkostwo jest bardziej stabilne niż w sieci,
dookreślone formalną umową i wymaga zaangażowania czasu, środków finansowych i innych zasobów. Koordynacja jest zazwyczaj związana z realizacją jakiegoś konkretnego lecz krótkoterminowego celu.
Współpraca oznacza, że podmioty wchodzące w skład partnerstwa
są ze sobą ściśle powiązane i oddają część swojej autonomii na rzecz
współpracy. Cele są konkretne, najczęściej złożone i dalekosiężne.
Wszelkie działania, zaangażowanie finansowe, osobowe czy rzeczowe partnerów określone są formalną umową.

W dniu 14.10.2011 r. w siedzibie mops Puławy odbyło się pierwsze spotkanie,
na które przybyli przedstawiciele 9 spośród 13 zaproszonych instytucji.
(...) Zgodnie z założonym celem, podczas spotkania przedstawione zostały
założenia projektu »Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej« współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Model osl. Scharakteryzowano
również społeczność ul. Wólka Profecka, wstępnie określono jej problemy.
Wywołana podczas spotkania dyskusja była okazją do zaprezentowania
obrazu mieszkańców w oczach poszczególnych instytucji. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie idei partnerstwa oraz korzyści z niego
płynących, a także wstępne zaproszenie do współpracy. Termin kolejnego
spotkania ustalono na koniec listopada 2011 r.

Źródło: Na podstawie Habana-Hafner, Reed 1995, s. 18–21.

Jedną z najbardziej ustrukturyzowanych form współdziałania o charakterze sieciowym są partnerstwa lokalne, będące związkiem współdziałających ze sobą podmiotów formalnych i nieformalnych reprezentujących
różne sfery życia społecznego i różne środowiska. Partnerstwa lokalne,
łącząc różne instytucje, organizacje i osoby fizyczne, umożliwiają szersze spojrzenie na problemy, stwarzają większe możliwości działania,
zwiększają ich efektywność oraz zapobiegają dublowaniu działań. Tym
samym budowany jest zarówno kapitał ludzki, jak i społeczny wspólnoty.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Budowanie sieci współpracy – Puławy

Trzecie spotkanie partnerskie odbyło się w dniu 30.04.2012 r. w siedzibie mops . (...) Celem spotkania było wypracowanie planu pracy zespołu.
W początkowej części spotkania przedstawiono wyniki diagnozy

„Pierwszym krokiem było rozpoczęcie budowania sieci współpracy międzyinstytucjonalnej mającej na celu realizację wspólnych przedsięwzięć
nakierowanych na wspieranie i rozwój społeczności lokalnej ulicy Wólka

Narzędzia osl

Zgodnie z zapowiedzią, drugie spotkanie zespołu partnerskiego odbyło
się w dniu 24.11.2011 r. w siedzibie mops Puławy. Jego celem było przygotowanie się do debaty społecznej organizowanej w dniu 25.11.2011 r.
w ramach pal . (...)
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Czwarte spotkanie partnerskie odbyło się 06.06.2012 r. (...) Spotkanie
poświęcone było zagadnieniom sformalizowania partnerstwa w postaci
Umowy. Wzór Umowy partnerskiej został przedstawiony przedstawicielom
zaproszonych instytucji z prośbą o własne sugestie i uwagi. Ostateczna wersja Umowy zostanie zaakceptowana i ewentualnie podpisana na
kolejnym spotkaniu partnerskim. Podczas spotkania zespół partnerski
analizował również możliwości wspólnego rozwiązania zidentyfikowanych problemów, z uwzględnieniem własnych kompetencji. Wyłonione
zostały wspólnie 4 obszary problemowe:

społeczności lokalnej ul. Wólka Profecka, z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb mieszkańców. W celu przybliżenia przybyłym idei organizowania społeczności lokalnej wyświetlone zostały 3 filmy
obrazujące przykłady aktywności społecznej w innych miejscach w Polsce. Dalszy etap spotkania miał charakter dyskusji z udziałem wszystkich
uczestników. W trakcie posiedzenia określony został cel główny działania
partnerstwa, sformułowany jako współdziałanie w zakresie wspierania
społeczności lokalnej ul. Wólka Profecka w Puławach. Przypomniany
został skład podmiotów zaproszonych do partnerstwa, z uwzględnieniem
również nieobecnych na spotkaniu. Ustalono wstępnie, która osoba lub
osoby, będą reprezentować daną instytucję. Pojawiła się również propozycja wzbogacenia partnerstwa o przedstawiciela sektora kultury – pok
»Dom Chemika«. Ustalono wspólnie, że realizacja zadań partnerstwa
polegać będzie przede wszystkim na wspieraniu i wzmacnianiu działań
podejmowanych przez społeczność lokalną i odbywać się będzie poprzez
pracę grup roboczych / koalicji problemowych, które powoływane będą
w miarę potrzeb, a ich skład dobierany będzie w zależności od bieżącego
problemu, czy realizowanego działania, zgodnie z kompetencjami członków grup. Inicjatorem koalicji problemowej może być każdy z członków
partnerstwa. Spotkania partnerstwa w pełnym składzie odbywać się
będą raz na 3 miesiące i będą one miały charakter informacyjno-ewaluacyjny. Członkowie partnerstwa będą kontaktować się ze sobą drogą
mailową oraz telefoniczną. Ustalono, że wszystkie dane kontaktowe
mogą zostać upublicznione dla pozostałych członków partnerstwa.
Miejscem spotkań będą: siedziba mops , »Klub« na osiedlu Wólka Profecka, siedziba Urzędu Miasta, a także inne dostępne dla zespołu miejsca.
W trakcie spotkania zadecydowano, że każdy z podmiotów partnerstwa jest
równy i jako członek koalicji w takiej samej mierze odpowiada za wszystkie
realizowane przedsięwzięcia. Określono również sposób dokumentowania
odbywających się spotkań zespołu partnerskiego. Z każdego posiedzenia
sporządzony zostanie protokół, który następnie zostanie przesłany do
wszystkich członków partnerstwa. Osoba protokolanta wybierana będzie
na każdym spotkaniu. Wspólnie ustalono, że docelowo funkcjonowanie
partnerstwa będzie opierać się na zaakceptowanej przez wszystkich
członków umowie partnerskiej.

Narzędzia osl

1.	Bezpieczeństwo, zapobieganie przestępczości i patologiom
społecznym.
2. Zagospodarowanie i przestrzeganie estetyki otoczenia.
3. Zagospodarowanie czasu mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
4.	Integracja mieszkańców, budowanie poczucia tożsamości w miejscu
zamieszkania, promowanie aktywności i postaw obywatelskich.
Podczas spotkania udało się wstępnie zaplanować kampanię społeczną
na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez eliminowanie
zjawiska »bezpańskich psów« biegających po osiedlu. Ustalono, że kampania ma zawierać elementy informacyjne (ulotki dotyczące konsekwencji
dla właścicieli w zakresie braku nadzoru nad psem oraz nie rejestrowania
i nie szczepienia psów), elementy edukacyjne (warsztaty z udziałem psa
policyjnego pt. »Jak się zachować wobec agresywnego zwierzęcia?«),
jak również działania o charakterze profilaktycznym (akcja szczepienia
i rejestrowania psów na osiedlu). W powyższych działaniach będą wykorzystane zasoby partnerstwa. Ustalono, że powyższe przedsięwzięcie
będzie realizowane w pierwszej kolejności.
Podczas spotkania przeanalizowano i wstępnie zaakceptowano plan
kampanii społecznej na rzecz wzmocnienia poczucia tożsamości mieszkańców ul. Wólka Profecka z ich miejscem zamieszkania. (...) Podjęto
również temat zbliżającego się festynu integracyjnego w ramach pal .
Członkowie partnerstwa zaproponowali możliwość uatrakcyjnienia go
poprzez zaangażowanie Puławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« oraz Radnych Rady
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Typy partnerstw
Partnerstwa lokalne mogą przyjmować różne formy organizacyjne i być
mniej lub bardziej sformalizowane. W literaturze można spotkać wiele
typów partnerstw, wyróżnia się m.in.:

Miasta Puławy. Ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego po
przerwie wakacyjnej.
Ostatnie do tej pory, piąte spotkanie partnerskie, odbyło się w dniu
08.10.2012 r. (...) Jednym z celów spotkania było doprecyzowanie kwestii
sformalizowania partnerstwa w formie Umowy. Członkowie partnerstwa
dyskutowali na temat ostatecznego kształtu dokumentu formalizującego
partnerstwo. Podjęto decyzję o przeformułowaniu zaproponowanej Umowy i zastąpieniu jej deklaracją przystąpienia do partnerstwa. Ponadto,
w ramach ewaluacji, przedstawiona została przez organizatora prezentacja dotycząca wydarzeń mających miejsce w społeczności na przestrzeni
ostatnich trzech miesięcy. W końcowym etapie spotkania podjęto temat
zapowiedziany na poprzednim zebraniu, tj. kwestię opracowania kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i zagadnienia »bezpańskich«
psów na osiedlu Wólka Profecka. Ustalono termin oraz miejsce spotkania
grupy roboczej w tej sprawie, w której udział zadeklarowali: Urząd Miasta, Straż Miejska, mops oraz administracja osiedla. (...) Spotkanie grupy
roboczej odbędzie się w dniu 29.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta.
W wyniku dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej zaobserwowane zostały przez organizatora następujące zmiany:
▪▪

zmiana charakteru relacji wewnątrz partnerstwa (relacje mniej formalne, bardziej bezpośrednie);

▪▪

zrealizowane wspólne przedsięwzięcia (np. ,»Ognisko Jesienne«
– opisane w dalszej części raportu) stanowiły działania wzajemnie
się uzupełniające, a nie powielające”.

▪▪

partnerstwa projektowe tworzone w celu realizacji konkretnego
projektu o dowolnej treści;

▪▪

partnerstwa branżowe/sektorowe, które są platformą porozumienia podmiotów prowadzących zbliżoną działalność;

▪▪

partnerstwa lokalne – trójsektorowe (administracja–trzeci sektor–biznes) i wielosektorowe (wyżej wymienione, a także podmioty kościelne, grupy nieformalne i inne); takie partnerstwa są
porozumieniem między instytucjami publicznymi, organizacjami
reprezentującymi obywateli i przedsiębiorstwami, które chcą
wspólnie działać na rzecz swojego regionu, powiatu, gminy, osiedla.

Partnerstwo koordynujące to związek, który można porównać do działających w sposób długofalowy i wielozakresowy zespołów strategicznych ds. rozwoju lokalnego. Partnerstwo tego rodzaju charakteryzuje się
tym, że w jego ramach może być realizowanych wiele różnych działań
prowadzonych w rozmaitych obszarach i dziedzinach. W poszczególne
działania nie są jednak angażowane wszystkie zgromadzone siły i środki. Za realizację konkretnych przedsięwzięć odpowiadają zbudowane
w ramach partnerstwa grupy robocze, których pracami kierują wybrane
przez partnerstwo osoby, zaś działalność wszystkich grup jest koordynowana przez lidera instytucjonalnego.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Puławach.
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partnerstwa publiczno-prywatne, będące umową instytucji publicznych oraz organizacji prywatnych, która zostaje zawarta w celu
realizacji określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych,
a częściej o mocnym „przełożeniu” na gospodarkę;

Generalnie jednak istnieją dwa zasadnicze rodzaje partnerstw lokalnych:
1) partnerstwa koordynujące oraz 2) partnerstwa wykonawcze.

poszerzenie wiedzy członków partnerstwa o wzajemnych kompetencjach oraz o realizowanych dotychczas działaniach (wiedza
o doświadczeniach);

▪▪

▪▪
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Partnerstwa wykonawcze to związek, którego zasób sił i środków jest
zaangażowany w realizację jednego działania lub wdrażanie jednej inicjatywy. Partnerstwa tego typu mają na ogół krótko- lub średnioterminowy
charakter, ponieważ realizują jeden konkretny projekt i działają w jednym
ściśle określonym obszarze. Ich działalność kończy się w momencie
wykonania zadania, do realizacji którego zostały one utworzone (Sobolewski i in. 2007, s. 15).
Partnerstwa lokalne mogą mieć formalną strukturę, i w związku z tym
posiadać osobowość prawną, lub też strukturę nieformalną. Brak osobowości prawnej nie oznacza przy tym, że partnerstwo nie może funkcjonować
w oparciu o podpisane porozumienie i nie może posiadać określonej struktury, a więc „prawomocnego” lidera, określonych zasad funkcjonowania
i ustalonych reguł (samo)zarządzania. Dla metodyki osl nie jest istotny
stopień sformalizowania partnerstwa, wskazane jest natomiast podpisanie porozumienia. Dzięki niemu wszyscy wiedzą, jaki jest cel i zakres
działania partnerstwa, znają swoje role i zadania oraz zasady wspólnej
pracy. Pisemne porozumienie, stanowiąc „pamięć wspólną”, dyscyplinuje
partnerów do podejmowania działań, do których się zobowiązali w trakcie
wspólnego ustalania zasad funkcjonowania partnerstwa.

4. Planowanie: partnerzy wspólnie opracowują program działania
oraz konkretne projekty do realizacji.
Dla metodyki osl nie
jest istotny stopień
sformalizowania partnerstwa, wskazane jest
natomiast podpisanie
porozumienia.

5. Zarządzanie: określenie struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla danego partnerstwa.
6. Zapewnienie zasobów: pozyskiwanie środków na realizację
działań.
7. Wdrożenie: realizacja zaplanowanych działań.
8. Monitoring: sprawdzanie efektywności realizowanych działań.
9. Przegląd struktury: ocena partnerstwa i efektów jego pracy.
10. Korekta: wprowadzenie niezbędnych zmian w oparciu o zebrane
doświadczenia.
11. Instytucjonalizacja: stworzenie struktur oraz mechanizmów
umożliwiających kontynuację działalności partnerskiej.

Etapy tworzenia partnerstw w ujęciu Rosa Tennysona

12. Kontynuacja lub zakończenie współpracy partnerskiej.

Ros Tennyson wyróżnia 12 etapów w procesie budowania partnerstwa:

Źródło: Tennyson 2003, s. 4.

1. Ustalenie zakresu działania: określenie problemów/wyzwań, których rozwiązaniem powinno zająć się partnerstwo, oraz zbudowanie wizji przyszłego partnerstwa. Zbieranie informacji i konsultacje.

Zaprezentowany w ramce schemat Tennysona budowania partnerstw
ma charakter uniwersalny i może odnosić się do wszystkich rodzajów
partnerstw, w tym również tych inicjowanych w ramach osl . Organizator
społeczności lokalnej, budując związki partnerskie w społeczności lokalnej, powinien ten proces prowadzić metodycznie. Na potrzeby Modelu
osl zaadoptowana została metodyka opracowana z wykorzystaniem
doświadczeń Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w zakresie animowania partnerstw lokalnych. Można ją przedstawić jako regułę pięciu
kroków (por. ramka).

2. Identyfikacja: ustalanie listy potencjalnych partnerów oraz
podejmowanie z nimi rozmów, celem zmotywowania do udziału
w partnerstwie.
3. Zawiązanie partnerstwa: spotkanie potencjalnych partnerów
i wspólne z nimi opracowanie celów i zasad współpracy.

Narzędzia osl

54

Narzędzia osl

55

W przypadku współpracy partnerskiej ważna jest ponadto zasada współdecydowania, wspólna praca oraz wspólna odpowiedzialność za jej wyniki.
Istotna jest przy tym równość partnerów oraz równy dostęp do informacji.
Koordynujący partnerstwem powinien zaś dbać nie tylko o osiąganie celów
partnerstwa, ale również w miarę możliwości o cele i interesy poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład (a nie tylko tego, z którego
sam się wywodzi). Innymi słowy, ważne jest szukanie pewnej równowagi
pomiędzy różnymi siłami, które mogą się pojawić w partnerstwie. Czynnikami gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie partnerstwa są:

Budowanie partnerstw – reguła pięciu kroków
Krok 1 jest związany z określeniem problemów/potrzeb, w rozwiązaniu/zaspokojeniu, którym winno służyć partnerstwo, rozpoznaniem
i analizą lokalnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych, pod kątem
ich ewentualnego włączenia we wspólne działania oraz wypracowanie wstępnej wizji przyszłego partnerstwa.
Krok 2 wiąże się z przeprowadzeniem rozmów z potencjalnymi partnerami, celem przekonania do idei partnerstwa i namówienia do włączenia się we wspólne działania oraz zaproszenia ich na spotkanie
(należy pamiętać, żeby nie zrażać do siebie osób, które nie wyraziły
chęci współdziałania).
Krok 3 to spotkanie z potencjalnymi partnerami, służące wzajemnemu poznaniu się, ustaleniu celu i zasad współdziałania, określeniu
modelu i kształtu partnerstwa oraz roli poszczególnych partnerów
i ich oczekiwań. Najczęściej te sprawy są omawiane, ustalane podczas kilku kolejnych spotkań, a pierwsze spotkanie służy bardziej
wzajemnemu poznaniu się i podjęciu decyzji przez poszczególnych
partnerów, czy są zainteresowani współpracą; podczas następnych
spotkań z osobami, które zadeklarowały udział w partnerstwie, ustalane są cele i zasady partnerstwa.

gotowość poszczególnych osób do bycia partnerem;

▪▪

dobra komunikacja;

▪▪

współdecydowanie oraz współodpowiedzialność;

▪▪

przejrzystość relacji związana ze zrozumieniem zarówno ról, jak
i interesów partnerów;

▪▪

zarządzanie zarówno działaniami, jak i relacjami, z zachowaniem
równowagi w obszarze relacji i zadań.

(Radwan-Rohrenschef 2008, s. 88–97)

Krok 4 jest związany z wypracowywaniem strategii działania partnerstwa i planów działania oraz ustaleniem spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań partnerstwa (zaplecze lokalowe,
obsługa, przepływ informacji itp.).
Krok 5 wiąże się z realizacją i monitorowaniem zaplanowanych działań. Ważny w tym zakresie jest równomierny rozkład zadań między
poszczególnymi partnerami.
Źródło: Gnatowska, Wejcman 2005, s. 12–15.

Zasady budowania lokalnych partnerstw
Współpraca partnerska, jak każda współpraca, powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, dobrej komunikacji oraz dobrowolności uczestnictwa.
Narzędzia osl
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Tennyson podkreśla z kolei, że zasadami dobrej współpracy partnerskiej
są: jednakowe prawa partnerów, przejrzystość oraz obopólne korzyści.
Jednakowe prawa nie są tożsame z równością partnerów i oznaczają,
że każdy z partnerów ma równe prawo do tego, żeby zająć miejsce przy
stole, oraz że każdy wkład we wspólne działania jest tak samo ważny.
Przejrzystość jest związana z uczciwością oraz otwartością w funkcjonowaniu partnerstwa i stanowi niezbędny składnik każdego partnerstwa.
Obopólne korzyści oznaczają, że udział w partnerstwie winien przynosić
zarówno wspólne korzyści dla wszystkich partnerów, jak i umożliwiać
uzyskanie korzyści indywidualnych przez każdego z nich. Stanowi to
gwarancję utrzymania zaangażowania partnerów i tym samym utrwala
współpracę (Tennyson 2003, s. 6–7).
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W przypadku partnerstw inicjowanych w ramach osl , poza wymienionymi zasadami, ważne jest to, żeby w jego skład wchodzili przedstawiciele
różnych sektorów życia publicznego: instytucje publiczne, biznesowe i jak
najszerzej rozumianego sektora społecznego (obywatelskiego). Grupowe działanie pozwala na łączenie umiejętności, wiedzy i doświadczenia
przedstawicieli różnych dziedzin i podmiotów życia społecznego. I tak:
1) organizacje trzeciego sektora zazwyczaj charakteryzują się spontanicznością i kreatywnością (w ramach szeroko rozumianego sektora
społecznego warto też nie pomijać Kościołów i związków wyznaniowych,
wokół których integrują się mieszkańcy i które dysponują infrastrukturą
parafii możliwą do wykorzystania w działaniach społecznych), 2) instytucje publiczne charakteryzuje systematyczność działania i trzymanie
się procedur (co samo w sobie może prowadzić do nadmiernej rutynizacji, ale ogranicza też akcyjność inicjatyw, o co nietrudno przy dominacji
podmiotów społecznych), 3) biznes przynosi zaś ze sobą jasne definiowanie celów i konkretyzację działań. Nie wolno też zapominać o „zwykłych” ludziach; potencjał i kreatywność konkretnych mieszkańców jest
nie do przecenienia.
Istotne jest włączanie do współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego
lub przynajmniej pozyskanie akceptacji ze strony władz lokalnych, ponieważ w innym przypadku działania partnerskie z góry mogą być skazane na
porażkę. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu w ramach partnerstwa
względnej równowagi pomiędzy partnerami, którzy mogą mieć różną pozycję i siłę oddziaływania na lokalnej scenie, różniąc się przy tym pod wieloma
względami (kultura organizacyjna, profil ideowy itp.). Partnerstwa powinny
skupiać się na rzeczywistych problemach społeczności lokalnej i podejmować
kompleksowe (a nie jedynie akcyjne) działania, dostosowane do specyfiki
danej społeczności. Istotne jest również otwarcie na poszerzanie partnerstwa.

takiego sposobu zarządzania są: maksymalna efektywność, krótki czas
realizacji inicjatyw, jasne procedury. Wadą jednak jest to, że władza spoczywa w jednych rękach i zazwyczaj nie jest wykorzystywany potencjał
wszystkich partnerów.
W przypadku partnerstw
inicjowanych w ramach
osl , poza wymienionymi
zasadami, ważne jest to,
żeby w jego skład wchodzili przedstawiciele różnych sektorów życia
publicznego: instytucje
publiczne, biznesowe
i jak najszerzej rozumianego sektora społecznego (obywatelskiego).

Zarządzanie zdecentralizowane polega na rozdzielaniu poszczególnych
aspektów zarządzania pomiędzy poszczególnych partnerów. Zaletą w tym
przypadku jest duża różnorodność inicjatyw na poziomie operacyjnym,
elastyczność i swoboda działania, większe możliwości dla indywidualnego „sprawstwa” różnych uczestników (liderzy zadaniowi). Wadą jest
natomiast większe ryzyko konfliktu interesów, brak spójności działań,
złożony (i rozłożony w czasie) proces podejmowania decyzji.
Wspólne zarządzanie oznacza to, że poszczególne zadania są powierzane
na bieżąco poszczególnym osobom, czy też instytucjom/organizacjom,
które za ich realizację odpowiadają przed pozostałymi partnerami. Zaletą
takiego rozwiązania jest elastyczność oraz budowanie poczucia wspólnej
odpowiedzialności. Wadą jest ryzyko, że poszczególni partnerzy będą
realizować zadania po swojemu, bez konsultacji z pozostałymi partnerami, a sama realizacja będzie zależała od solidności danego podmiotu.
Niezależnie od przyjętej formuły zarządzania dla powodzenia przedsięwzięć
partnerskich istotna jest funkcja lidera. Konkretna osoba może przewodzić
pracom partnerstwa przez dłuższy okres; możliwe jest też jednak rotowanie liderów, czy wybieranie różnych liderów do różnych zadań, stosownie
do ich indywidualnych predyspozycji (Tennyson 2003, s. 18–20).

Partnerstwa mogą być zarządzane w trojaki sposób: 1) scentralizowany,
2) zdecentralizowany oraz 3) wspólnie przez partnerstwo.

Zarządzanie partnerstwami inicjowanymi w ramach osl powinno zmierzać
w kierunku „podzielnego liderstwa”, ponieważ stwarza to płaszczyznę
do tego, żeby każdy z partnerów miał możliwość wejścia w rolę lidera.
Dominującym zaś sposobem zarządzania winno być zarządzanie wspólne. Zaznaczamy, że sam organizator społeczności lokalnej powinien być
raczej animatorem niż liderem partnerstwa i podejmowanych w jego
ramach inicjatyw (więcej na ten temat – Model osl 2013, Rozdział 2).

Zarządzanie scentralizowane oznacza zarządzanie przez jednego partnera, który podejmuje decyzje w imieniu całego partnerstwa. Zaletami

Proces budowania partnerstwa ma charakter ciągły i dynamiczny. Jego
utrzymywanie wymaga stałego ulepszania, doskonalenia procedur
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Organizator społeczności lokalnej powinien
być raczej animatorem
niż liderem partnerstwa
i podejmowanych w jego
ramach inicjatyw.

współdziałania oraz reagowania na zmiany zachodzące wewnątrz zespołu
i na zewnątrz. Wpływ na funkcjonowanie partnerstwa mają takie czynniki jak:
▪▪

wypracowanie wspólnego zrozumiałego dla wszystkich partnerów
języka, co oznacza eliminowanie „sektorowych” żargonów, jakimi posługują się poszczególne instytucje/organizacje; ponadto
niezbędne jest uwspólnienie podejścia do spraw, którymi ma się
zajmować partnerstwo, ponieważ każdy sektor ma swoje własne
podejścia i procedury rozwiązywania problemów;

▪▪

tworzenie przestrzeni do dyskusji – dzięki wspólnym rozmowom
możliwe jest uwspólnienie wizji, ustalenie priorytetów, podział
odpowiedzialności; dobra komunikacja sprzyja budowaniu zaufania;
potrzebne są więc cykliczne spotkania, które powinny być dobrze
zorganizowane i angażujące uczestników w pełnienie różnych
funkcji, np. przewodniczenie spotkaniu, moderowanie dyskusji,
prowadzenie notatek;

▪▪

prowadzenie dokumentacji partnerstwa – powinna ona zawierać
nie tylko oficjalne dokumenty, ale i notatki ze spotkań, które powinny zawierać informacje dotyczące podjętych decyzji, ustalonych
działań i zagadnienia do dalszej dyskusji; warto dokumentować
działania partnerstwa również w formie wizualnej; to najlepszy
sposób na dokumentowanie „dowodów zmiany” i dobre narzędzie
promocji partnerstwa;

▪▪

kreowanie kultury „uczenia się”, co oznacza, że każde partnerstwo należy traktować jako płaszczyznę aktywnego uczenia
się – partnerzy uczą się poprzez działanie oraz czerpią z wiedzy
i doświadczenia współpartnerów;

▪▪

ustalenie zasad obowiązujących na wspólnych spotkaniach, które
ułatwiają komunikację i współpracę – np. „słuchamy, co inni mają
do powiedzenia”, „nie przerywamy”, „mówimy krótko i na temat”.

Obszary i zakres działania partnerstw lokalnych
W ramach organizowania społeczności lokalnej partnerstwa mogą mieć
różne cele i zakres działań. Partnerstwa mogą zajmować się całokształtem problemów konkretnej społeczności terytorialnej, jak i sprawami
określonych grup, np.: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, czy
też seniorów. Różny może być również zasięg ich oddziaływania. Mogą
być bowiem tworzone partnerstwa o charakterze „strategicznym”, które swoim zasięgiem obejmują teren gminy, dzielnicy czy dużego osiedla,
jak i partnerstwa, które pracują na rzecz społeczności mikro, np. mieszkańców konkretnych bloków socjalnych.
W pierwszym przypadku członkami partnerstw powinni być w szczególności przedstawiciele instytucji i organizacji współodpowiedzialnych za
lokalną politykę społeczną. Rolą partnerstw strategicznych jest bowiem
tworzenie wizji, przygotowywanie programów naprawczych i profilaktycznych. Należy przy tym podkreślić, że zajmowanie się zbyt szerokim
katalogiem spraw nie jest wskazane. Partnerstwa winny określić obszar
aktywności, jeśli zaś spraw do załatwienia jest więcej – powinny w swoich ramach tworzyć zespoły zadaniowe i koalicje problemowe. Do ich
składu można (i warto) dopraszać osoby spoza instytucji i organizacji
partnerskich. Partnerstwa działające na poziomie mikro powinny zaś
być współtworzone przez instytucje i organizacje lokalne bezpośrednio zaangażowane w prowadzone działania oraz samych mieszkańców.
Każde partnerstwo inicjowane w ramach osl powinno mieć jasno określone cele i zasady funkcjonowania oraz opierać swą działalność na

(Tennyson 2003, s. 21–23)
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Organizator społeczności lokalnej, budując partnerstwa w ramach osl ,
powinien pamiętać o ogólnej zasadzie pracy nie tyle dla społeczności, ile
ze społecznością i w społeczności. Przekłada się to na unikanie wchodzenia przez niego w role stricte sprawowane przez liderów (lepiej szukać
liderów różnych inicjatyw wśród przedstawicieli poszczególnych partnerów), uwrażliwienie parterów na „aksjologię osl”, utrzymanie otwartego
charakteru partnerstwa i jawności wszelkich jego działań. Ważne jest
unikanie akcyjności zadań, czy czysto formalnego charakteru partnerstw
(istotna wada projektowej kultury współpracy).
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regularnych spotkaniach członków. W przypadku partnerstw o charakterze strategicznym spotkania powinny odbywać się co najmniej raz
na kwartał. Partnerstwa pracujące w skali mikro powinny spotykać się
nie rzadziej niż raz w miesiącu, zaś zespoły zadaniowe i koalicje problemowe powinny odbywać spotkania nawet częściej, tyle że zwoływane
ad hoc stosownie do potrzeb wynikających z realizacji danego zadania
czy projektu.

▪▪

stopień spójności, czyli więzi między członkami;

▪▪

dynamika rozwojowa.

4.2.2. Grupy w społeczności lokalnej

▪▪

zadaniowym, który dotyczy produktywności grupy, czyli zadań,
jakie dana grupa podejmuje i sposobów ich realizacji;

▪▪

społecznym, który jest związany ze spójnością grupy, czyli zależnościami występującymi między uczestnikami grupy: jak się ze
sobą czują i na czym polega ich udział w grupie.

Człowiek ma naturalną skłonność do przebywania z innymi ludźmi i łączenia się w grupy, które ułatwiają zaspokajanie potrzeb, są ważnym źródłem
informacji oraz gwarantują pomoc i wsparcie w trudnych chwilach na
zasadzie wzajemności (Oyster 2000, s. 75). Zaangażowanie w grupę jest
też podstawową formą aktywności społecznej. Z perspektywy społecznej aktywność grupowa jest bardziej efektywna niż działania na własną
rękę, choćby najbardziej zaangażowanych społeczników. W grupie jest
po prostu łatwiej, zwłaszcza gdy problemy, czy też zadania do rozwiązania, są skomplikowane.
Najważniejszą grupą jest, oczywiście, rodzina jako grupa naturalna i pierwotna. Ale w określonych fazach życia jednostki ważną rolę odgrywają
też grupy rówieśnicze (klasa szkolna, grupa studencka) oraz grupy oparte na wspólnocie zainteresowań czy potrzeb (drużyna sportowa, kółko
taneczne, grupa seniorska). Uwzględniając różne konteksty i dziedziny
życia, liczba grup, w których uczestniczy jednostka, może być naprawdę
duża (Sztompka 2003, s. 190).
Grupę społeczną charakteryzują następujące cechy:
▪▪

cel, jakiemu jej istnienie służy;

▪▪

interakcje, w jakich pozostają jej członkowie;

▪▪

struktura grupowa: podział ról, władzy, hierarchia zależności;
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(Wosińska 2004, s. 253)
Każda grupa społeczna funkcjonuje w dwóch podstawowych, wzajemnie
przenikających się wymiarach:

(Oyster 2000, s. 24 za: Ellis, Fisher 1994, s. 22)
W praktyce, w zależności od rodzaju grupy, któryś z tych dwóch wymiarów staje się dominujący. Na przykład w grupach obywatelskich i edukacyjnych przeważa aspekt zadaniowy, który jednak łącząc ludzi, wpływa
również na budowanie wzajemnych relacji między członkami, co oznacza,
że grupa funkcjonuje również w wymiarze społecznym. Z kolei w grupach
samopomocowych wiodącą rolę ma wymiar społeczny. Ale i te grupy zajmują się realizacją konkretnych zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów, w które są uwikłani ich członkowie.
Grupy wywierają znaczący wpływ na zachowanie jednostek, mogą więc
służyć także celowemu modyfikowaniu zachowań czy postaw. Stąd praca z grupami może być i jest ważnym elementem procesu wywoływania
zmiany społecznej w ramach procesu osl . Inicjowanie różnych grup jest
też dla organizatora społeczności lokalnej narzędziem integracji mieszkańców. Ludziom biernym czy wycofanym trudno przychodzi zidentyfikowanie się z całą społecznością. Zaangażowanie i identyfikacja z grupą
przychodzą łatwiej. Tworzenie grup i następnie budowanie relacji między
nimi jest więc skutecznym sposobem „cementowania” zdezorganizowanej społeczności.
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Grupy wywierają znaczący wpływ na zachowanie jednostek, mogą
więc służyć także celowemu modyfikowaniu
zachowań czy postaw.

Grupy edukacyjne odgrywają ważną rolę w procesie ukierunkowanym
na zmianę społeczną, ponieważ ich celem jest wyposażenie osób w nich
uczestniczących w wiedzę oraz umiejętności, jakich im brakuje, a jakie
chcieliby, czy też powinni posiadać. Spotkania grup tego rodzaju są zbliżone do zajęć szkolnych i trwają określony czas, przewidziany na osiągnięcie założonego celu kształceniowego. Mogą one dotyczyć różnych
spraw, np.: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów,
czy też problemów, jakie są udziałem uczestników (Oyster 2002, s. 333).

Dlaczego warto zawiązywać grupy?
„Tworzenie i wspieranie grup (na zasadzie animacji, samoorganizacji
i samopomocy) jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zarówno w społecznościach o charakterze terytorialnym, jak kategorialnym.
(...) w pracy ze społecznością lokalną, nawet o charakterze mikro, nie jest
możliwe jednoczesne prowadzenie działań ze wszystkimi mieszkańcami
i łatwiej jest oddziaływać – przynajmniej początkowo – na mniejszą liczbę
osób uwikłanych w podobne problemy. Dlatego też zadaniem organizatora jest inicjowanie różnego rodzaju grup społecznych, ukierunkowanych
na wywoływanie zmian na poziomie indywidualnym, grupowym oraz na
poziomie całej społeczności.

Za pośrednictwem grup edukacyjnych, które są formą edukacji pozaformalnej, możliwe jest wyposażenie członków społeczności lokalnych
w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie im rozwiązywać zarówno problemy indywidualne, jak i zbiorowe. Tematyka spotkań
w grupach jest praktycznie nieograniczona. Edukacja może dotyczyć
kształtowania umiejętności społecznych (np. w zakresie wychowywania
dzieci, czy gospodarowania domowym budżetem), umiejętności quasi-zawodowych (poruszanie się po rynku pracy, funkcjonowanie w warunkach
stresu), zachowań prozdrowotnych, ekologii itp.

W proces osl angażowane są w szczególności małe grupy społeczne, do
których zalicza się grupy samopomocowe, profesjonalne grupy wsparcia,
grupy obywatelskie i edukacyjne oraz większe grupy przedstawicieli społeczności/grup kategorialnych, takich jak np. klub seniora, klub dla mam.

Nabywanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności jest niezwykle ważne
w przypadku osób, grup i społeczności marginalizowanych. Sprzyja
bowiem uaktywnieniu ludzi, włączaniu ich w życie społeczne, korzystaniu przez nich z przysługujących im praw. Wartością dodaną wspólnych
spotkań w grupie edukacyjnej jest nawiązywanie bliższych kontaktów
z innymi ludźmi, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się;
funkcjonowanie pozaformalnej grupy edukacyjnej ma bowiem także
wymiar stricte społeczny.

(...) zadaniem organizatora winno być inicjowanie nowych grup, jak
i wspieranie grup istniejących, i wykorzystywanie ich potencjału w procesie zmian. Ponadto powinien on podejmować działania ukierunkowane
na integrowanie ze sobą wszystkich grup działających w danej społeczności lokalnej”.
Źródło: Model osl 2013.

Rodzaje grup: różne oblicza samopomocy
Zadaniem organizatora jest wspieranie istniejących już w społeczności
grup oraz inicjowanie powstawania nowych, przy zachowaniu zasady dobrowolnego uczestnictwa oraz równości członków. Szczególnie
znaczące z perspektywy osl są cztery rodzaje grup: 1) grupy edukacyjne, 2) grupy samopomocowe, 3) profesjonalne grupy wsparcia oraz
4) grupy obywatelskie.
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Grupy samopomocowe to dobrowolne, małe struktury nastawione na
wzajemną pomoc oraz osiągniecie określonego celu. Są one tworzone
dla i przez ludzi uznających, że łączy ich podobna sytuacja życiowa, czy
doświadczane problemy i dlatego mogą się nawzajem wspierać w ich
rozwiązywaniu, przezwyciężaniu utrudniających życie ograniczeń, czy
osiąganiu pożądanych zmian w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. W grupach tych nacisk położony jest na wzajemne bezpośrednie
oddziaływanie „twarzą w twarz” oraz na osobistą odpowiedzialność
członków. Dostarczają one wsparcia emocjonalnego, a często również
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Funkcjonowanie pozaformalnej grupy edukacyjnej ma bowiem
także wymiar stricte
społeczny.

materialnego. Grupy samopomocowe często propagują idee oraz wartości
sprzyjające budowaniu (odbudowywaniu) własnej tożsamości jednostek
(Szmagalski 1994, s. 156–157).
Grupy samopomocowe mogą koncentrować się na problemach, od których
człowiek nie może do końca uwolnić się nigdy, np. uzależnienie od alkoholu, czy zaburzenia i choroby psychiczne, a zatem uczestnictwo w grupie
może trwać przez wiele lata (nawet do końca życia). Stany wymagające
wsparcia mogą jednak mieć również charakter czasowy, np. przeżywanie
żalu po stracie bliskiej osoby (Oyster 2002, s. 336).

Samopomoc może być wykorzystywana jako narzędzie nie tylko wspomagające, ale wręcz podstawowe w rozwiązywaniu trudności natury
emocjonalnej, interpersonalnej, zdrowotnej, czy też społecznej. Tego
rodzaju problemy, w większym lub w mniejszym stopniu, w jakimś okresie życia są udziałem każdego człowieka. Każdy bowiem w swoim życiu
styka się np. z chorobą, śmiercią bliskiej osoby, stresem itp. Nie każdy
jednak jest w stanie samodzielnie stawić im czoła, większość natomiast
potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony innych.

Rodzaje grup samopomocowych
▪▪ grupy skupiające ludzi, którzy zdaniem społeczności odbiegają
od normy i w związku z tym są „naznaczeni społecznie”, np. alkoholicy, osoby po zakładzie karnym;
▪▪ grupy osób, które są związane z ludźmi „naznaczonymi”
i cierpią z powodu konsekwencji tego piętna, np.: rodziny osób
uzależnionych;

Rozwiązaniem dla osób o słabszej psychice może być zatem udział
w grupach samopomocowych, które skupiając osoby o podobnych problemach, dostarczają zarówno wsparcia psychologicznego (umożliwiają
samodoskonalenie, pokonanie nieśmiałości, wyrażanie emocji, przełamują samotność i pozwalają na samoakceptację, i uzyskanie akceptacji
ze strony innych), jak i materialnego. Dlatego też inicjowanie grup samopomocowych winno należeć do podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej. Nie jest to oczywiście sprawą prostą, ponieważ ludzie
niechętnie przyznają się do bezradności, cierpienia, poczucia krzywdy.
Niezbędne są zatem cierpliwość i empatia, żeby do nich dotrzeć i przekonać ich, że warto. Należy przy tym pamiętać, że wymienione powyżej
elementy utrudniające mogą pełnić także funkcję motywującą do poszukiwania wsparcia, wzmacniając szanse na to, że osoby te przyłączą się
do grupy samopomocowej.

▪▪ grupy ludzi z problemami nie powodującymi naznaczenia, ale przyczyniające się do społecznej izolacji, np.: matki samotne, rodzice
dzieci niepełnosprawnych, czy też same osoby niepełnosprawne;
▪▪ grupy etniczne, religijne, rasowe będące środkiem obrony przed
dyskryminacją ze strony społecznych większości oraz zachowaniem tożsamości kulturowej;
▪▪ grupy powoływane do rozwiązywania problemów społecznych
zarówno o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, np.: grupy
ekologiczne, grupy obywatelskie.

Samopomoc kładzie nacisk na samostanowienie, wiarę we własne siły
(choć nie tylko) oraz wykorzystywanie własnego potencjału w pokonywaniu trudności, sprzyja przejmowaniu przez ludzie kontroli nad własnym

Źródło: Typologia M. Levina i D.V. Perkins omówiona w: Załuska 1998, s. 82–83.
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Grupy samopomocowe mają szczególne znaczenie w procesie osl ,
ponieważ są nie tylko narzędziem pobudzania ludzkiej aktywności, ale
przede wszystkim służą rozwiązywaniu różnych problemów, w które są
uwikłani członkowie społeczności lokalnych. Ponadto także wszystkie
pozostałe grupy „profilowane” (edukacyjne, obywatelskie, profesjonalne
grupy wsparcia, szersze grupy środowiskowe) oparte są w mniejszym
lub większym stopniu na idei samopomocy. Dlatego omówieniu samopomocy i grup samopomocowych poświęcimy nieco więcej miejsca niż
pozostałym rodzajom grup.
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Samopomoc może być
wykorzystywana jako
narzędzie podstawowe
w rozwiązywaniu trudności natury emocjonalnej, interpersonalnej, zdrowotnej, czy też
społecznej.

życiem, zamieniając ich deficyty w aktywa. Samopomoc niejako ustawia
człowieka uwikłanego w problem w sytuacji nie tylko biorcy, ale i dawcy.
Zmianie ulegają zatem relacje między tymi, którzy z pomocy korzystają,
a tymi, którzy ją świadczą, dzięki czemu:
▪▪

Funkcje grup samopomocowych
▪▪ Funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb i aspiracji członków
grupy:

zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy, wzrasta zaś
liczba jej dawców;

▪▪

człowiek otrzymujący pomoc ma świadomość tego, że rewanżuje się tym samym, przez co unika degradacji, jakiej doświadczają
osoby będące wyłącznie biorcami;

▪▪

dzięki temu, że tak wiele osób pomaga innym wzrasta ogólna zdolność ludzi do świadczenia pomocy w całej wspólnocie.

Samopomoc opiera się na kompetencjach człowieka, które wynikają z jego
doświadczenia, oraz kładzie nacisk na osobisty, nieformalny, prosty i bezpośredni charakter kontaktów. Bazuje na wzajemnym porozumieniu członków grupy oraz rozwijającej się między nimi sieci wzajemnych powiązań.
Samopomoc nie jest towarem, który można kupić, jest natomiast czymś,
co konsument musi sam wyprodukować, wykorzystując wewnętrzne zasoby oraz doświadczenia własne i innych osób znajdujących się w podobnej
sytuacji. Samopomoc ma duży potencjał innowacyjności: nie podlega regulacjom ustawowym, dzięki czemu zawsze można szukać nowych sposobów
(współ)radzenia sobie z trudnościami. Obejmuje tak różne formy działania,
jak: samodzielne (choć inspirowane przykładem innych) rzucanie palenia,
wzajemna pomoc koleżeńska w pracy, czynny przez całą dobę telefon zaufania, konkretna pomoc materialna lub emocjonalna sąsiadów itp. Może być
świadczona w każdym miejscu (np.: na ulicy, w szkole, w domu kultury),
zarówno podczas kilkuminutowej rozmowy z kolegą, jaki i kilkugodzinnego
spotkania w grupie (Riessman, Carroll 2000, s. 17–22; 27; 50).
Grupy samopomocowe, podobnie jak bardziej zorganizowane organizacje
samopomocowe, pełnią w życiu społecznym dwie podstawowe funkcje:
1) funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb, zainteresowań i aspiracji
członków grupy oraz 2) funkcje wiążące się z zaspokajaniem potrzeb
szerszej społeczności (por. ramka).
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• funkcja afiliacyjna stanowiąca odpowiedź na jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, czyli potrzebę przynależności, której zaspokojenie warunkuje utrzymanie równowagi
psychicznej;
• funkcja ekspresyjna polegająca na umożliwieniu jednostce
samorealizacji, poprzez rozwijanie zainteresowań, czy też
pogłębianie wiedzy;

Samopomoc kładzie
nacisk na osobisty, nieformalny, prosty i bezpośredni charakter
kontaktów. Bazuje na
wzajemnym porozumieniu członków grupy oraz
rozwijającej się między
nimi sieci wzajemnych
powiązań.

• funkcja pomocowa związana z niesieniem bezpośredniej pomocy członkom w chwili, gdy znajdują się oni w potrzebie, np. pomoc
materialna, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
▪▪ Funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb szerszej społeczności:
• funkcja integracyjna, która jest związana z tworzeniem lub odbudowywaniem więzi społecznych, zbliżaniem do siebie przedstawicieli
danej społeczności;
• funkcja wychowawcza polegająca, w szczególności na przyczynianiu się do swoistego wychowania społeczeństwa, uczenia tolerancji
i akceptacji dla osób niepełnosprawnych czy upośledzonych, wrażliwości na los drugiego człowieka; pomocy w wyrównywaniu braków
w sferze psychofizycznej;
• funkcja reprezentacji jest związana z wyrażeniem punktu widzenia
i interesów grup, negocjacji z sektorem publicznym – jest to funkcja
grupy nacisku.
Źródło: Załuska 1998, s. 38–42.
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Profesjonalne grupy wsparcia to szczególny rodzaj grup samopomocowych. Grupa taka to rodzaj wsparcia adresowanego do ludzi o podobnych
problemach. Tak jak każda grupa samopomocowa dostarcza ona pomocy
psychologicznej, wzmacnia członków w pokonywaniu trudności, pomaga
w odzyskaniu wiary w siebie i odbudowaniu poczucia własnej wartości.
Jej cechą wyróżniającą jest to, że stałym uczestnikiem jest profesjonalista, przedstawiciel jednego z zawodów pomocowych, który wspiera
uczestników w wysiłku ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów
przy wykorzystaniu ich doświadczeń oraz potencjału. Takim profesjonalistą jest, co oczywiste, psycholog-terapeuta, ale może nim być także
pedagog, pracownik socjalny, organizator społeczności lokalnej (Załuska
1998, s. 84). Udział profesjonalisty w grupie wspomaga jej efektywność,
ponieważ poza wykorzystywaniem potencjału własnego uczestnicy mają
możliwość korzystania z pomocy, wsparcia osoby, która jest wyposażona w wiedzę i umiejętności z danej dziedziny. Grupy tego rodzaju mogą
być tworzone np.: dla osób współuzależnionych, nieradzących sobie ze
stresem, czy też wychowaniem dzieci, czy dla osób chorych psychicznie.

w pełni dobrowolna, zaś sposób jej zorganizowania ma generalnie charakter nieformalny. Czas funkcjonowania uzależniony jest natomiast od
rodzaju zadania, jakiego się ona podejmuje. Po jego wykonaniu następuje samorozwiązanie grupy, zazwyczaj ma więc ona charakter krótkotrwały. Grupa obywatelska zorientowana jest więc zadaniowo, chociaż
oczywiście grupy te nie są pozbawione wymiaru społecznego, zawiązane
w trakcie akcji obywatelskich bliższe relacje najczęściej nie zanikają po
zakończeniu zadania i mogą stać się bazą do tworzenia kolejnych grup
i podejmowania kolejnych wyzwań (Bąbska 2005, s. 22).
Większe grupy dla społeczności kategorialnych. Organizator społeczności lokalnej, poza inicjowaniem małych grup społecznych, może również
inicjować większe grupy, w szczególności dla przedstawicieli różnych
grup kategorialnych. Ich przykładem mogą być:
▪▪

Kluby seniora, których celem jest przełamywanie izolacji i samotności osób starszych, ich aktywizacja i integracja oraz tworzenie
nowych więzi społecznych nie tylko w kręgu seniorów, ale również
z innymi, zwłaszcza z młodym pokoleniem. Zakres działania klubu powinien być dostosowany do potrzeb uczestników i oparty
na ich potencjale. W klubie mogą być organizowane np.: zajęcia
edukacyjne, kółka zainteresowań, zajęcia ruchowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi, zabawy taneczne, wycieczki.

▪▪

Kluby dla mam, będące miejscem spotkań dla kobiet wychowujących dzieci, w którym mogą spotkać się z innymi mamami, porozmawiać, jak również nauczyć się czegoś przez udział w zajęciach
edukacyjnych lub samopomocowych odpowiadających ich potrzebom. Kluby tego rodzaju mogą również umożliwiać oderwanie się
od codziennych obowiązków domowych i pozwolić miło spędzić
czas w gronie innych mam.

▪▪

Kluby młodzieżowe, których celem jest przeciwdziałanie przez
profilaktykę niekorzystnym zjawiskom wśród młodzieży (np.
przemoc, uzależnienia) i pomoc jej w rozwiązywaniu różnych
problemów. Kluby te prowadzą zajęcia dostosowane do potrzeb
uczestników, które mogą polegać np.: na organizowaniu pomocy

Grupy obywatelskie w wąskim ujęciu są rodzajem grup samopomocowych
ukierunkowanych na zmianę sytuacji zewnętrznej a nie wzmocnienie
poszczególnych ich członków. Grupa taka jest tworzona przez członków
danej społeczności w celu rozwiązania konkretnego lokalnego problemu. Można powiedzieć, że samopomoc ma tu wymiar społecznościowy.
W szerszym ujęciu grupa obywatelska to:
▪▪

niewielka struktura, licząca od kilku do kilkunastu osób, co umożliwia jej uczestnikom utrzymywanie osobistych i bezpośrednich
kontaktów;

▪▪

tworzona przez członków danej społeczności, którzy łączą się do wykonania konkretnego, najczęściej jednego zadania, czy też rozwiązania
lub złagodzenia określonego problemu utrudniającego funkcjonowanie,
a którym nikt w wystarczającym stopniu się nie zajmuje.

Działania grupy obywatelskiej są zatem nakierowane na osiągnięcie
dobra wspólnego, w konsekwencji wpływają na poprawę warunków życia
i rozwój wspólnoty lokalnej. Przynależność do grupy obywatelskiej jest
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Przynależność do grupy
obywatelskiej jest w pełni dobrowolna, zaś sposób jej zorganizowania
ma generalnie charakter
nieformalny.

w nauce, zajęć socjoterapeutycznych, czy też rozwijających zainteresowania w różnego rodzaju kółkach, np.: filmowym, fotograficznym, muzycznym, plastycznym lub sportowym.
▪▪

bezpośrednim bodźcem do powstania grupy było przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców osiedla śb podczas spotkania obywatelskiego, które odbyło się 24 listopada 2011 r. Starsi mieszkańcy osiedla
przekonali się, że tylko poprzez wspólne działanie mogą rozwiązywać
swoje problemy (m.in. przeciwdziałać samotności) oraz zaspokajać własne potrzeby (m.in. potrzebę stworzenia miejsca do systematycznych
spotkań i potrzebę integracji osób starszych na osiedlu śb).

Kluby integracji społecznej, których tworzenie i funkcjonowanie
określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich działania są skierowane do osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem i polegają w szczególności na organizowaniu działań
mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, poradnictwo prawne,
oraz działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw
mieszkaniowych i socjalnych. Należy jednak zaznaczyć, że kluby
te, wbrew swej nazwie, w ostatnich latach profilują swą działalność
w kierunku reintegracji zawodowej kosztem reintegracji społecznej.
Mimo wszystko kis-y pozostają miejscem, w którym można znaleźć cenne grupy samopomocowe i profesjonalne grupy wsparcia.

Rezultaty:

▪▪ systematyczna (ok. 2 razy w miesiącu) możliwość spotkań
dla osób starszych i samotnych zamieszkałych na osiedlu śb;
▪▪ w spotkaniach bierze udział średnio 15 osób;
▪▪ udzielanie wsparcia i wzajemne radzenie sobie w pokonywaniu
trudności wśród seniorów;

Duże grupy, które mogą być oczywiście jeszcze innego rodzaju niż wymienione powyżej, gdzie będą łączyć w sobie samopomoc, edukację oraz
rekreację. Sprzyjają one społecznemu zakorzenieniu słabszych członków
wspólnoty lokalnej. Ich istnienie dodatkowo sprzyja „agregacji” problemów
poszczególnych grup kategorialnych w szersze „kwestie”, czyli sprawy
ważne dla całej społeczności. Grupy tego rodzaju mogą mieć zarówno
nieformalny, jak i formalny charakter, który na pewno dotyczy klubów
integracji społecznej.

▪▪ pokonanie izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej)
i wewnętrznej (osobistej, duchowej);
▪▪ rozwijanie nowych form radzenia sobie z samotnością;
▪▪ pokonanie nieśmiałości i zahamowań w kontaktach z innymi;
Z ŻYCIA WZIĘTE

Powołanie grupy samopomocowej dla seniorów
– Bielsko-Biała

▪▪ wydobycie ze stanu przygnębienia;
▪▪ zwiększenie poczucia własnej wartości (podniesienie samooceny);

„Z kim: Rada Osiedla śb; mieszkańcy osiedla śb.

▪▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;

Przebieg: 12 spotkań, grudzień 2011 r. – październik 2012 r. (w tym –
przerwa wakacyjna)”.

▪▪ podniesienie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej
(zwiększenie kontaktów pomiędzy mieszkańcami osiedla śb)”.

„Idea powołania grupy samopomocowej zrodziła się w 2011 r. w wyniku
działań podejmowanych dla osób samotnych i starszych. Natomiast

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Bielsku-Białej (dotyczy projektu „razem raźniej”).
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Etapy tworzenia grup
Inicjowanie grup w społeczności lokalnej leży najczęściej po stronie organizatora społeczności lokalnej, ponieważ członkowie społeczności lokalnych
często nie mają świadomości, jakie korzyści może przynieść im uczestnictwo w grupach. Jako inicjator grup, organizator musi się do ich tworzenia
bardzo dobrze przygotować. Proces przygotowawczy składa się z dwóch
podstawowych etapów: 1) rozpoznania problemów mieszkańców oraz
2) opracowania projektu.
Rozpoznanie problemów obejmuje sporządzenie diagnozy problemów
(za problemy do rozwiązania można też uznać deprywację określonych
potrzeb): kogo dotyczą (liczba osób dotkniętych problemem, ich cechy
społeczno-demograficzne), jakie konkretnie są to problemy (długotrwałe
pozostawanie bez pracy, uzależnienia, wycofanie, niepełnosprawność),
na jakim terenie występują, czym się objawiają, jakie są ich skutki. Rozpoznać należy też potencjał mieszkańców, czyli ocenić ich siły wewnętrzne:
motywację i zainteresowanie włączaniem się we wspólne działania. Warto też rozpoznać zasoby infrastrukturalne w posiadaniu społeczności,
z których mogłyby korzystać grupy mieszkańców. Dopiero po rozpoznaniu
sytuacji i jej analizie organizator jest w stanie trafnie określić, inicjowanie jakich grup może wesprzeć proces zmiany społecznej. Po podjęciu
tej decyzji powinien on przystąpić do przygotowania planu utworzenia
grupy, czyli do opracowania projektu.
Opracowanie projektu to przygotowanie planu utworzenia grupy, który
jest taki sam dla każdego rodzaju grupy i powinien określać:
▪▪

cele tworzenia grupy;

▪▪

skład grupy;

▪▪

rodzaj członkostwa;

▪▪

sposoby działania i środki do jego realizacji;

▪▪

miejsce spotkań;
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▪▪

harmonogram działań;

▪▪

sposób oceny realizacji projektu;

▪▪

środki na realizację.

(de Robertis, Pascal 1999, s. 201–204)
Organizator, przygotowując się do zainicjowania grupy, musi dokonać
wyboru czy dookreślenia kluczowych „zmiennych”, które będą miały
istotny wpływ na jej tożsamość i funkcjonowanie. Zalicza się do nich:
1) cele pracy z grupą, 2) skład grupy oraz 3) charakter grupy (otwarta/
zamknięta).
Cele pracy z grupą można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: po
pierwsze – jako chęć niesienia pomocy poszczególnym członkom grupy
w rozwiązywaniu ich problemów; po drugie – jako nośnik zmian społecznych. Określenie celów grupy wskazuje kategorie osób, które mogą wejść
do grupy. W grupie szybko ujawniają się trzy rodzaje celów: organizatora,
indywidualne każdego z uczestników grupy oraz grupy jako całości, które
mogą różnić się między sobą, zwłaszcza jeśli chodzi o cele organizatora
i członków grupy. Organizator społeczności lokalnej nie może forsować
celów odrzucanych czy kwestionowanych przez mieszkańców.
Od decyzji, co do składu grupy zależy, czy zainicjowana grupa będzie miała względnie trwałą strukturę i to, jak będzie się rozwijała. Zastanawiając
się nad składem grupy, należy uwzględnić dwa czynniki: wielkość grupy
oraz jej charakter (jednorodna – wewnętrznie zróżnicowana). Grupa winna
liczyć tyle osób, żeby możliwe było wzajemne komunikowanie się, należy
przy tym pamiętać, że w mniejszych grupach może brakować wielości
poglądów, zaś w zbyt dużych utrudnione może być kształtowanie się
relacji osobistych. W podejściu osl przyjmuje się, że w grupach samopomocowych i grupach wsparcia optymalna liczba członków to 6–12 osób,
w grupach edukacyjnych – 10–20 osób, w grupach obywatelskich od 3
do (nawet) kilkudziesięciu osób, zaś duże grupy funkcjonujące w formule
klubów mogą składać się z kilkudziesięciu osób. Aby zachować spójność
i stabilność, i zdolność komunikacji wewnętrznej, grupa powinna być
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w miarę jednorodna, chociaż stopień tej jednorodności zależy od celów,
jakie przed sobą stawia. O jednorodności decyduje przede wszystkim
wspólny problem lub potrzeba. Innymi wspólnymi cechami członków
grupy mogą być: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, status społeczny itp.
Do wszystkiego należy jednak podchodzić zdroworozsądkowo i nie unikać pewnego zróżnicowania, które może, co prawda, stać się przyczyną konfliktów, ale też może pozytywnie wpływać na rozwój i dynamikę
grupy. Trzeba szukać optimum. Większy poziom jednorodności powinny
zachować grupy samopomocowe i wsparcia, a mniej jest ona potrzebna
w przypadku grup edukacyjnych i obywatelskich.
W grupach inicjowanych w ramach osl uczestnictwo zawsze powinno
być dobrowolne. Należy jednak określić, czy grupa ma mieć charakter
otwarty, czy zamknięty. Otwartość oznacza „rotowanie składem”: mieszkańcy mogą dołączać do grupy i z niej odchodzić w każdym momencie jej
funkcjonowania; takie rozwiązanie może zostać przyjęte np. w grupach
obywatelskich, a skład grupy rodziców utworzonej przy szkole będzie
nawet z założenia fluktuować (uczestniczą w niej rodzicie, których dzieci
akurat uczą się w szkole). Grupy zamknięte, jak wynika z samej nazwy,
po zawiązaniu się nie dopuszczają do siebie nowych uczestników, chyba
że za zgodą wszystkich uczestników. Taki właśnie charakter winny mieć
grupy, których celem jest wzajemna pomoc w rozwiązywaniu osobistych
problemów, czyli grupy samopomocowe i grupy wsparcia. Częste zmiany
uczestników zaburzają tu proces „stawania na nogi”, naruszają intymny
charakter relacji (członkowie zwierzają się sobie nawzajem z trudnych
spraw osobistych). Wiele zależy tu też od specyfiki „usytuowania” grupy.
Grupa samopomocowa rodziców dzieci niepełnosprawnych może być
otwarta, natomiast grupa wsparcia dla ofiar przemocy powinna mieć
charakter zamknięty (por. de Robertis, Pascal 1999, s. 204–208).
Po zakończeniu etapu przygotowawczego przychodzi pora na wdrożenie
projektu, co jest związane z realizacją kilku kroków:
▪▪

rekrutacja uczestników;

▪▪

wstępne rozmowy z kandydatami na członków grupy;
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▪▪

przygotowanie pierwszego spotkania grupy;

▪▪

zaproszenie zainteresowanych;

▪▪

przeprowadzenie spotkania.

W procesie rekrutacji mogą być stosowane dwie formy. Pierwszą jest
rekrutacja bezpośrednia, kiedy organizator kieruje osobiste zaproszenia do znanych mu osób, z myślą o których przygotowywał projekt;
w przypadku grup obywatelskich sposobem rekrutacji są m.in. spotkania
obywatelskie, których efektem końcowym może być powstanie grupy
do zrealizowania określonego zadania. Drugą jest rekrutacja pośrednia,
kiedy zaproszenie jest kierowane do osób, których organizator osobiście nie zna, a które borykają się z określonym „namierzonym” w ramach
diagnozy problemem; odbywa się ona za pośrednictwem np.: ogłoszeń,
ulotek, lokalnych mediów, w tym mediów elektronicznych.
Przed pierwszym spotkaniem z potencjalnymi uczestnikami danej grupy
warto, jeśli to możliwe, przeprowadzić indywidualne rozmowy z poszczególnymi osobami. Takie wstępne rozmowy służą poznaniu potencjalnych
kandydatów i bliższemu zaprezentowaniu celów tworzenia grupy, korzyści, jakie udział w niej może przynieść oraz, w razie potrzeby, wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości. Ponadto daje to szansę tym osobom
na przemyślenie sprawy i podjęcie decyzji o przystąpieniu do grupy
lub odstąpieniu od tego zamiaru. Pierwsze spotkanie z kandydatami na
uczestników grupy jest niezwykle ważne, od niego często zależy nie tylko podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do grupy, ale także dalsze jej funkcjonowanie. Dlatego też do tego spotkania należy się dobrze
przygotować, zarówno pod względem merytorycznym, czyli dotyczącym
przebiegu spotkania, jak i technicznym, dotyczącym miejsca spotkania.
Należy opracować plan jego przebiegu, który winien uwzględniać takie
elementy, jak: wzajemne poznanie się uczestników, przedstawienie celów
spotkania oraz zawiązania grupy, opracowanie zasad obowiązujących
w grupie, ustalenie oczekiwań uczestników oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, opracowanie planu działania grupy, w tym określenie
np.: tematyki spotkań, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich organizację itp.; ustalenie częstotliwości i terminów spotkań.
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Udział organizatora społeczności lokalnej w grupach
Podstawowym zadaniem organizatora społeczności lokalnej winno być
inicjowanie różnego rodzaju grup, jednak nie powinien on zawsze wchodzić w ich skład, chociaż nie jest to oczywiście zabronione. Obecność
organizatora może jednak zakłócić proces rozwojowy danej grupy, np.
z powodu zależności uczestników od organizatora w przypadku, gdy jest
on pracownikiem socjalnym, a oni klientami ośrodka pomocy społecznej.
Stała obecność organizatora może wpływać również na to, że odpowiedzialność za jej funkcjonowanie jest wówczas z założenia przypisywana
właśnie jemu, co przyczynia się do tego, że uczestnicy oczekują od niego wytycznych, decyzji, a sami pozostają bierni, co wypacza ideę osl .
Generalnie, organizator po zainicjowaniu grupy winien przygotować ją do
działania i następnie wspierać, ale raczej stojąc z boku, obserwując rozwój, i ewentualnie interweniować w sytuacjach kryzysowych lub pomagać, gdy zostanie o taką pomoc poproszony. Może odgrywać również
rolę superwizora. Ewentualny pełny udział organizatora w grupie może
mieć miejsce w grupach edukacyjnych, jeśli posiada wiedzę i umiejętności do poprowadzenia określonych zajęć, lub w profesjonalnych grupach
wsparcia, jeśli posiada odpowiednie kompetencje zawodowe i umiejętności prowadzenia tego rodzaju grup.

i doświadczeń, rozwinięcie zainteresowań, zdobycie doświadczenia
w nowych dziedzinach, wywarcie wpływu na zmiany społeczne
i zaangażowanie się” (Jordan, Ochman 1997, s. 64).

Organizator po zainicjowaniu grupy winien
przygotować ją do działania i następnie wspierać, ale raczej stojąc
z boku, obserwując rozwój, i ewentualnie interweniować w sytuacjach
kryzysowych.

2.

Wolontariat ma na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
(jednostek, grup, społeczności lokalnych), co jest niezwykle znaczące, zwłaszcza w przypadku społeczności marginalizowanych.

3.

Wolontariuszem, co jest niezwykle ważne dla procesu osl , którego
podstawą jest włączanie w proces zmian wszystkich członków społeczności, może być każdy, kto jest w stanie w świadomy sposób
działać na rzecz innych ludzi czy też wspólnego dobra. Wolontariuszem można zostać w każdym wieku, podobnie jak doświadczenia
wyniesione z działalności wolontarystycznej mogą być przydatne
na każdym etapie życia. Młodym ludziom wolontariat służy do
sprawdzenia się, nauczenia odpowiedzialności, zdobycia wiedzy
oraz doświadczenia, które może być przydatne zarówno w życiu
osobistym, jak i zawodowym, i społecznym. W przypadku bezrobotnej młodzieży „wolontariat może być dobrą metodą zdobycia
doświadczenia zawodowego oraz przyczynić się do uzyskania
trwałego zatrudnienia” (Szylko-Skoczny 2004, s. 250). Dla osób
aktywnych zawodowo może być to odskocznią od codziennych
rutynowych czynności, sposobem dzielenia się doświadczeniem
czy też rozwijania zainteresowań. Dla seniorów wolontariat może
stanowić antidotum na samotność, przedłużenie okresu aktywności, wzrost poczucia bycia potrzebnym.

4.

Wolontariat jest nośnikiem pozytywnej zmiany społecznej, która
również jest celem procesu osl , gdyż: edukuje, ucząc lub wzmacniając różnego rodzaju kompetencje oraz poczucie odpowiedzialności, mobilizuje do działania, integruje społeczność oraz przynosi
konkretne rezultaty związane z wykonywaniem zadań na rzecz
innych, np. pomoc dzieciom w nauce.

5.

Wolontariat to nieograniczone spektrum działań, które może dotyczyć świadczenia usług zarówno jednostkom, grupom, jak i całej
społeczności. Jak bowiem twierdził bp Jan Chrapek, wolontariat

4.2.3. Wolontariat
Jedną z niezwykle ważnych form aktywności społecznej jest wolontariat
(łac. voluntas – dobra wola, dobrowolność), który współcześnie definiowany jest jako: bezpłatne, dobrowolne, ochotnicze i świadome działanie
wykonywane na rzecz innych (poza rodziną, przyjaciółmi, znajomymi)
w sposób stały lub okazjonalny (Górecki 1999, s. 335).

Rola i znaczenie wolontariatu w osl
Wolontariat jest ważnym narzędziem wspierającym proces osl z pięciu
zasadniczych powodów:
1.

Wolontariat, podobnie jak osl , bazuje na potencjale i aktywności
ludzi i stwarza szansę na „wykorzystanie własnych umiejętności
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to „służba takim wartościom, w które jest wpisane wspólne dobro”
(Chrapek 2002,s. 93). Wolontariusze mogą zatem nie tylko pomagać
indywidualnym osobom, np. opiekując się osobą niepełnosprawną,
ale również pomagać w organizowaniu lokalnych wydarzeń, prowadzić punkty konsultacyjno-informacyjne, prowadzić warsztaty
dla mieszkańców, organizować zajęcia dla dzieci lub młodzieży,
czy też pozyskiwać fundusze.
Wolontariat służebny uwrażliwia na potrzeby słabszych mieszkańców
i tym samym buduje w społeczności więzi poziome. Uczy też współpracy
w ramach akcji wolontariackich i tym samym wzmacniania więzi poziome. Wolontariat rozwija kompetencje społeczne, służy więc i osobom
wspieranym, i samym wolontariuszom, i całej społeczności. Wartość
ogólnospołeczna zaangażowania wolontariackiego rośnie, gdy nie ma
ono charakteru li tylko doraźnego, akcyjnego polegającego np. na pomocy w organizacji festynu.

Młodzież cały czas pomaga innym m.in. w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Łapach i wśród indywidualnych osób potrzebujących pomocy. Odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, w czasie których
uczyli się oni diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, planowania
i realizacji działań, budowania zespołu i dzielenia zadań.

Wolontariat rozwija
kompetencje społeczne, służy więc i osobom
wspieranym, i samym
wolontariuszom, i całej
społeczności.

W ramach osl w proces zmian można włączać wolontariuszy już aktywnych w danej społeczności lub jej otoczeniu, a także szukać nowych.
Organizator społeczności lokalnej powinien promować wolontariat także
wśród osób słabszych, marginalizowanych, osamotnionych. Praca wolontariacka wydobywa bowiem z izolacji i marazmu, włącza bowiem w sieć
społecznej wymiany, daje poczucie sprawstwa, bycia przydatnym dla
innych pomimo własnych problemów, wyrabia poczucie odpowiedzialności, wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości (Sobkowiak 2005,
s. 428–429). Praca ochotnicza rozwija przy tym kompetencje nie tylko
społeczne, ale i zawodowe, jest więc także instrumentem reintegracji
zawodowej osób marginalizowanych na rynku pracy.

„Koncepcja utworzenia Młodzieżowego Klubu Wolontariatu jako wyodrębnionej struktury działającej przy mops w Łapach powstała w czerwcu 2012 r.
Do tej chwili mops współpracował z wolontariuszami działającymi przy
szkołach akcyjnie (zbiórka żywności, akcje pomocowe dla powodzian itd.).
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zorganizowanie 4-dniowego szkolenia wyjazdowego dla grupy 30 wolontariuszy w okolice Kazimierza Dolnego, podczas którego uczestnicy
nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu metod pracy z dziećmi, osobami
starszymi i niepełnosprawnymi itp.;
prowadzenie Klubu Seniora przez wolontariuszy mającego na celu zachęcanie uczestników do włączania się w działania wolontarystyczne;

Z ŻYCIA WZIĘTE

Wolontariat – Łapy

Bardzo ważnym elementem była realizacja projektu Wolontariusze zmieniają świat, przygotowanego wspólnie z młodzieżą, dofinansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

organizacja festynu rodzinnego przy mops w dniu 6 września 2012 r.
Impreza rozpoczęła się o godz. 1500 uroczystym powitaniem zaproszonych gości, przedstawicieli szkół oraz mieszkańców. Młodzież rozpoczęła
festyn swoim hymnem pt. To ja Wolontariusz. Organizatorzy zapewnili
całym rodzinom mnóstwo atrakcji, zmagań sportowych m.in: tor przeszkód, ubijanie piany z białek, jedzenie jabłka na czas, mecz unihokeja,
przeciąganie liny, konkurs zagadkowy. Za udział w konkursach uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Najmłodsze pociechy zagwarantowane miały zabawy z clownem, malowanie twarzy oraz dmuchany sprzęt
rekreacyjny, w tym: zjeżdżalnia, karuzela, basen z piłeczkami, ścianka
wspinaczkowa, trampolina. Uczestnicy imprezy doskonale się bawili przy
wspaniałej muzyce młodzieżowego zespołu fun pack z Płonki Kościelnej,
a punktem kulminacyjnym programu był pokaz tańca z ogniami wykonany
przez zespół Hebi z Ciechanowa. Obsługę muzyczną festynu zapewnił
Karol Falkowski z melodia & estetika . Spotykając się z pytaniami: Kiedy
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Prawne aspekty wolontariatu – przepisy Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

następna taka fajna impreza?, nasuwa się stwierdzenie, że wieczór był
bardzo udany, a wolontariusze stanęli na wysokości zadania. W organizację pikniku zaangażowało się 30 wolontariuszy. (...)

▪▪ Wolontariuszami są, zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy, osoby fizyczne
ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczące pracę na warunkach
określonych w Ustawie; pamiętajmy przy tym, że wolontariusze
nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy i tym samym
„świadczą pracę”, ale nie mają statusu pracowników.

Młodzież jest siłą napędową działań i zaistniałych zmian w środowisku.
Od chwili ich zaplanowanej aktywności wzrosło zainteresowanie naszą
działalnością ze strony dorosłych, którzy widząc tych młodych ludzi
przy piknikach, czy kampanii, sami rozpoczęli angażowanie się, pomaganie, chociażby w sprzątaniu. Działania z młodzieżą to jedno z głównych oczekiwań dorosłych, żeby uczyć młode pokolenie kreatywności,
przedsiębiorczości. Wolontariat im to umożliwia”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Łapach.

Pomocne materiały w zakresie wdrażania wolontariatu, jak i jego prowadzenia, można znaleźć na stronach internetowych Sieci Centrów Wolontariatu http://www.wolontariat.org.pl, które zawierają kompendium wiedzy
na ten temat. Centra Wolontariatu zajmują się również przygotowaniem
koordynatorów wolontariatu.
Pracując z wolontariuszami, organizator społeczności lokalnej winien znać
prawne aspekty funkcjonowania wolontariatu, które reguluje Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(por. ramka). Przepisy prawa dają wolontariuszom określone uprawnienia,
a na instytucje/organizacje korzystające z ich usług nakładają obowiązki, które mają na celu ochronę wolontariuszy. Celem tych regulacji jest
też legitymizacja pracy wolontariuszy jako bezpłatnej służby na rzecz
innych osób i wspólnego dobra.

Przepisy prawa dają
wolontariuszom określone uprawnienia, a na
instytucje/organizacje
korzystające z ich usług
nakładają obowiązki, które mają na celu
ochronę wolontariuszy.

▪▪ Do podmiotów, na rzecz których wolontariusze mogą świadczyć
pracę (a ściślej, które organizują ich aktywność na rzecz osób
potrzebujących) należą: organizacje pozarządowe i inne podmioty
niedziałające dla zysku (Kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie
socjalne, stowarzyszenia jednostek terytorialnych, kluby sportowe), organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne
im podległe, podmioty lecznicze – z wyłączeniem (!) prowadzonych
przez te podmioty działalności gospodarczych (art. 42).
▪▪ Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń
(art. 43).
▪▪ Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób
i w czasie określonym w porozumieniu (umowa cywilna) z korzystającym, które powinno zawierać postanowienie o możliwości
jego rozwiązania; ważne przy tym jest to, że jeśli świadczenie
wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni,
porozumienie powinno być sporządzone na piśmie (art. 44).
▪▪ Do obowiązków podmiotów korzystających z pomocy wolontariuszy należy:
• informowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpie-

czeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz
o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
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4.2.4. Kampanie społeczne i wydarzenia lokalne
• zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych
warunków wykonywania przez niego świadczeń, wraz z zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (oczywiście, jeśli jest to konieczne);

Narzędziami wspierającymi proces osl , mającymi w szczególności wpływ
na zmianę przekonań, postaw i nawyków, bez czego osiągniecie trwałej
zmiany nie jest możliwe, są kampanie społeczne i wydarzenia lokalne.
Narzędzia te mogą mieć istotny wpływ na zmienianie niekorzystnej
rzeczywistości.

• pokrywanie kosztów podróży służbowych i diet oraz innych
kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego;

Kampania społeczna

• poinformowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach
i ciążących obowiązkach oraz zapewnienie dostępności tych
informacji (art. 47).

Kampania społeczna jest przykładem działań edukacyjno-uwrażliwiających ukierunkowanych na wywołanie zmian w odbiorcach, które mają
trzy zazębiające się cele społeczne:

▪▪ Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy
w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych
w porozumieniu. Wolontariuszowi mogą też przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Ponadto przysługuje mu zaopatrzenie z tytułu
wypadku przy wykonywaniu świadczeń, zaś w przypadku wolontariusza, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż
30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Korzystający może
również zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń (art.
46). Jednocześnie wolontariusz może, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, zwolnić korzystającego z części obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa (art. 45).

ukazanie wagi danego problemu (zagadnienia), czyli wpływanie
na przekonania;

▪▪

doprowadzenie do zmiany nastawienia wobec tego problemu
i dotkniętych nim członków społeczności, czyli kształtowanie
postaw;

▪▪

utrwalanie nowych wzorców zachowań, czyli kształtowanie
nawyków.

(Schindler 2010, s. 251)
Kampania społeczna na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego nie jest kierowana wyłącznie do grup czy społeczności bezpośrednio
nim dotkniętych, ale także do szerszego otoczenia. Trwała i znacząca
zmiana nie jest bowiem możliwa wyłącznie przez oddziaływania na podmioty uwikłane bezpośrednio w dany problem. Niezbędne jest również
zmienianie podejścia innych aktorów życia społecznego. Przykładowo,
kampania dotycząca włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne nie odniesie żadnego skutku, jeśli będzie kierowana wyłącznie do
osób niepełnosprawnych; musi być ona kierowana do szerszej społeczności, aby stworzyć warunki społeczne sprzyjające aktywności osób
niepełnosprawnych w sferze publicznej.

▪▪ Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na
rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych (art. 50).
Źródło: Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.
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Problemem społecznym jest zjawisko, które pośrednio dotyka całej
społeczności, choć bezpośrednio tylko części jej członków. Przykładowo o bezrobociu jako problemie społecznym mówimy wówczas, gdy bez
pracy pozostaje na tyle wielu członków społeczeństwa, że praktycznie
każdy w swoim (bliższym lub dalszym) otoczeniu styka się z osobą bezrobotną. Bezrobocie frykcyjne jako krótkookresowe pozostawanie bez
pracy kilkuprocentowego odsetka członków społeczności problemem
społecznym nie jest. Podobnie jest i z innymi problemami, jak ubóstwo,
wykluczenie społeczne czy uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, lub wspomniana już niepełnosprawność.
Ważnym założeniem organizowania kampanii społecznych w ramach
osl , gdzie liczy się nie tylko efekt, ale i sam proces, jest to, żeby w całość
przedsięwzięcia (planowanie, organizowanie, realizacja i ewaluacja) byli
włączeni lokalni partnerzy, liderzy i mieszkańcy. Działanie winno bowiem
bazować na ich potencjale i kreatywności. W ten sposób kampania jest
jednocześnie narzędziem aktywizacji mieszkańców, buduje współodpowiedzialność i sieci współpracy, wzmacnia więzi.
Kampania, choć nie jest jednorazową akcją, ma określony początek
i koniec. Trwała zamiana przekonań, postaw i nawyków nie jest możliwa
poprzez jednorazowe krótkotrwałe oddziaływanie. Wymaga to czasu oraz
stosowania różnych instrumentów oddziaływania i komunikowania się.
Co więcej, kampania nie jest aktywnością ciągłą. Jeżeli działania prowadzimy przez dłuższy czas, mówimy raczej o podejmowaniu kolejnych
edycji kampanii. Kampanie społeczne w procesie osl mają charakter
lokalny, ale ich tematyka może być bardzo różna i dotyczyć np.: dbania
o bezpieczeństwo, segregowania śmieci, przeciwdziałania nadużywaniu
alkoholu, zachęcania do aktywności, np. przez promowanie wolontariatu
służebnego czy też aktywnego spędzania czasu wolnego. Treść kampanii
lokalnej zawsze powinna być dostosowana do specyfiki, potrzeb oraz
wrażliwości danej społeczności lokalnej.
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Lokalna kampania społeczna – Śrem
„W ramach działań środowiskowych przeprowadzono kampanię społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców bloku nr 5 i 7, której
celem było podniesienie poczucia bezpieczeństwa danej społeczności.
W ramach kampanii wykorzystano narzędzia w formie zorganizowania
spotkania obywatelskiego, ulotek informacyjnych i zasygnalizowania
problemu w lokalnej prasie.

Założeniem organizowania kampanii społecznych w ramach osl ,
gdzie liczy się nie tylko
efekt, ale i sam proces,
jest to, żeby w całość
przedsięwzięcia (planowanie, organizowanie,
realizacja i ewaluacja)
byli włączeni lokalni
partnerzy, liderzy
i mieszkańcy.

W dniu 27.03.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa, na które zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. (...) W celu poinformowania wszystkich mieszkańców o spotkaniu
rozwieszono plakaty informacyjne. (...) Ustalono harmonogram spotkania. (...) Organizator społeczności lokalnej przedstawił wyniki diagnozy
środowiska lokalnego (wycinek dotyczący kwestii bezpieczeństwa)
przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej. Odbyła się rozmowa mieszkańców z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Śremie oraz
Straży Miejskiej. Mieszkańcy poznali swego dzielnicowego, mogli zapytać o wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Otrzymali wiele cennych wskazówek, jak zachować się w sytuacji, gdy w bloku dzieje się coś
niepokojącego. Poza tym wręczono mieszkańcom ulotki informacyjne,
zawierające najważniejsze numery telefonów alarmowych. Ulotki rozdano podczas spotkania, a także wrzucono do skrzynek pocztowych,
aby dotrzeć również do osób, które były nieobecne podczas spotkania.
Zaproszono również przedstawiciela lokalnej prasy, w celu zasygnalizowania i szerzenia danego problemu w mediach”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez OPS w Śremie.

Kampania, podobnie jak wszystkie działania realizowane w ramach osl ,
musi zostać dobrze zaplanowana. Pierwszym krokiem jest analiza problemu i możliwości jego rozwiązania, któremu ma służyć kampania społeczna. Następnie należy rozpocząć proces planowania, w którym niezbędne jest określenie jej celu, odbiorców, form i sposobów oddziaływania
(kanały i narzędzia komunikacji) oraz mierników skuteczności. Poniżej
na podstawie dwóch opracowań specjalistycznych (Daszkiewicz 2011,
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s. 131–145 oraz Sutton 2004, s. 173) przedstawiamy najważniejsze uwagi
i zalecenia odnośnie do kolejnych etapów realizacji kampanii społecznej.
Określając cel kampanii, należy odpowiedzieć na pytanie nie tylko, co
należałoby zmienić, ale również na pytanie: co jesteśmy w stanie zmienić? Odzyskanie pełnej sprawności przez osoby trwale niepełnosprawne
jest niemożliwe, ale zmiana postaw ludzi wobec osób niepełnosprawnych
już tak. Określając cele, należy pamiętać, że kampania społeczna powinna nie tylko zwiększać wiedzę odbiorców, ale również ich uwrażliwiać,
kształtując prospołeczne przekonania, postawy i nawyki. Dlatego też,
np. kampania dotycząca aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych nie
może polegać jedynie na promowaniu aktywności samych tych osób, ale
i uwrażliwiać np. pracodawców.
Po wypracowaniu celu kampanii należy określić jej odbiorców, do których w szczególności kierowany ma być przekaz, a których przekonania,
postawy i nawyki chcielibyśmy zmienić. Trzeba przy tym patrzeć na problem z szerszej perspektywy. Jeśli promujemy segregację śmieci wśród
mieszkańców bloków socjalnych, na terenie których wdrażany jest osl ,
powinniśmy zadbać, aby posegregowane odpadki były właściwie zagospodarowane przez gminę. Nic nie znieczula i nie zniechęca do zachowań
prospołecznych bardziej niż uświadomienie sobie, że wysiłek i zaangażowanie są przez społeczność czy władze publiczne marnotrawione.
Formy oddziaływania: po określeniu celów i grupy odbiorców, niezbędne
jest dokonanie form oddziaływania, czyli kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych, które będą wykorzystywane w procesie kampanii. Ich
dobór zależy zarówno od tego, kto ma być odbiorcą, jak i od możliwości
organizacyjnych i finansowych. Należy jednak pamiętać, że celu, jakim
jest zmiana zachowań, postaw i nawyków, nie da się osiągnąć przez
zastosowanie jednego środka przekazu. W przypadku lokalnej kampanii
kanałem komunikacyjnym mogą być m.in.: lokalne media, słupy i tablice
ogłoszeniowe, strony internetowe, skrzynki pocztowe, do których można
wrzucić ulotkę; stoisko na festynie, jak również spotkania obywatelskie.
Narzędziami mogą być: ulotki, plakaty, prezentacje, spoty, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, happeningi, czy też różnego rodzaju
gadżety. Korzystanie z większości kanałów i narzędzi komunikacyjnych
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jest dosyć kosztowane, co jest istotną barierą w przypadku skromnych
środków na organizowanie społeczności lokalnej. Dlatego też należy starać się pozyskać do współpracy lokalne media oraz innych partnerów,
którzy mogą, wykorzystując własne środki komunikowania i pomysły,
wesprzeć kampanię oraz wpłynąć na jej jakość i skuteczność. Ponadto
można opierać kampanię na potencjale mieszkańców. Plakaty czy też
ulotki mogą np. przygotować i rozprowadzić dzieci i młodzież; happening
może zorganizować dom kultury itd.
Ostatnim krokiem w procesie planowania kampanii społecznej jest określenie mierników skuteczności, czyli „rejestratorów” zmiany na poziomie
zachowań, przekonań i postaw mieszkańców. I tak np. w przypadku kampanii dotyczącej segregacji śmieci miernikiem może być liczba rozprowadzonych ulotek, liczba uczestników spotkań, debat, wreszcie liczba
mieszkańców faktycznie segregujących śmieci.
Organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznej nie jest sprawą
prostą, zwłaszcza że nie ma przepisu gwarantującego sukces. Wiele zależy
od tematyki, pomysłowości, percepcji odbiorców, możliwości finansowych
oraz dostępności do kanałów komunikacyjnych. Pamiętajmy jednak, że
przekonania wpływają na zachowania, a zachowania kształtują postawy,
ale „nie od razu Kraków zbudowano”. I wymierne skutki kampanii mogą
być ograniczone lub mogą pojawić się dopiero w bardziej odległej przyszłości. Nie zawsze ten, kto sieje ziarno, zbiera też i plony. Warto jednak,
celem zwiększenia skuteczności kampanii, opierać się na zastosowanym
w komercyjnych reklamach modelu aida , który określa następujące po
sobie etapy reakcji odbiorców.

Model aida dla kampanii
Attention (uwaga), czyli zwrócenie uwagi, co jest związane z tym, że
odbiorca musi w ogóle zauważyć, że trwa kampania i do niego jest kierowany jakoś przekaz (pomocne w tym zakresie jest oddziaływanie
za pośrednictwem różnych form przekazu).
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na rozwijanie zainteresowań, ale też na pobudzanie potrzeb wyższego rzędu. Cechą charakterystyczną lokalnych wydarzeń jest to, że ich
katalog jest nieograniczony i nie sposób wymienić wszystkich form. Do
najbardziej znanych zalicza się: festyny, pikniki, rajdy, mecze, wystawy,
zabawy karnawałowe, spotkania z okazji różnego rodzaju świąt.

Interest (zainteresowanie), czyli wzbudzenie zainteresowania odbiorców zarówno tematyką, jak i korzyściami, jakie proponowane zachowania
mogą im przynieść (pomocne jest tu granie na emocjach, stosowanie
oryginalnych form przekazu czy też nietypowych miejsc promocji).
Desire (pożądanie), czyli wzbudzenie chęci do skorzystania z oferty czy też przyjęcia określonych zachowań (ważne jest dbanie o to,
żeby odbiorcy „kupili” proponowaną ideę i zaczęli myśleć, że jest ona
ważna, a określone zachowania mogą być korzystne dla nich).
Action (czyn), czyli działanie podjęte przez odbiorców zamyka
kampanię. Wiąże się to z uświadomieniem proponowanych idei
i wprowadzeniem ich w życie.
Czasem model aida jest wzbogacany o dwa dodatkowe elementy, które wpływają na utwierdzenie odbiorcy w słuszności podjętej decyzji
o poparciu idei i wdrażaniu jej w życie. Są nimi:
▪▪ Conviction, czyli utwierdzanie w tym, że odbiorcy podjęli słuszną decyzję, stosując się do przekazu kampanii, popierając to
społecznym dowodem słuszności (np. w naszej gminie już 50%
gospodarstw segreguje śmieci, oczywiście muszą to być dane
rzeczywiste, a nie wymyślone);
▪▪ Satisfaction, czyli satysfakcja, co jest związane z podnoszeniem
poczucia zadowolenia z włączenia się, postępowania zgodnie
z zasadami proponowanymi w kampanii.
Źródło: E ncyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Model_ aida .

Wydarzenie lokalne
Wydarzenia lokalne (ang. events) są bardzo ważnym narzędziem wspierającym proces osl . Mogą one być zarówno elementami kampanii, jak i samodzielnymi działaniami. Ich celem jest zarówno aktywizacja mieszkańców,
poprzez włączenie ich nie tylko w proces planowania, ale również realizację i ewaluację przedsięwzięcia, jak i integracja, edukacja oraz promocja.
Wydarzenia mogą wpływać na zmianę postaw, zachowań i nawyków oraz
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Rajd dla społeczności trzech podwórek – Radomsko
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„W dniach 29–30 sierpnia 2012 r. odbył się dwudniowy rajd na trasie Podlesie– Góra Zborów–Bobolice–Mirów, w którym wzięło udział 25 mieszkańców
Trzech Podwórek. Kilka kilometrów trasy ścieżką przyrodniczą przez rezerwat przyrody, malownicze krajobrazy, udział w rozlicznych konkursach oraz
wspólny śpiew przy ognisku przysporzyły wielu niezapomnianych wrażeń,
jak i zintegrowały wszystkich uczestników rajdu. Ścieżką przyrodniczą rezerwatu przyrody grupa weszła na Górę Zborów, skąd miała okazję podziwiać
zróżnicowany krajobraz wraz z malowniczo położonymi wioskami Kroczyc
i Podlesic. Po przemierzeniu około 10 km trasy, grupa dotarła do położonego
w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej schroniska, gdzie po rozlokowaniu mogła spożyć ciepły posiłek. Kulminacyjnym punktem dnia była
organizacja ogniska, na którym uczestnicy mogli samodzielnie upiec kiełbaski oraz włączyć się we wspólny śpiew przy akompaniamencie akordeonu
i organów. Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od wspólnego przygotowania śniadania, by następnie wyruszyć w trasę, której celem było zwiedzanie
odrestaurowanego zamku w Bobolicach oraz ruin zamku w Mirowie. Trudy
wędrówki w palącym słońcu zrekompensował pyszny obiad oraz biesiadne
śpiewanie na łonie natury. W drodze powrotnej pod wpływem świeżych wrażeń
zrodził się pomysł zorganizowania w Klubie Wolontariusza spotkania z prezentacją zdjęć z udziału w rajdzie: »Może się spotkamy i pooglądamy zdjęcia
z wyjazdu?«, »Będziemy mogli zgrać sobie zdjęcia na płytki, na pamiątkę«,
»Ja tu zostaje, nie wracam do domu, chociaż jeszcze parę dni«, »Wreszcie
oderwałam się od codziennych obowiązków, mam czas dla siebie«. Wyjazd
stanowił doskonałą okazję do integracji, dał możliwość spędzenia czasu
wolnego wspólnie z dziećmi, rozbudził zainteresowanie pieszą turystyką”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu mops w Radomsku.
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Większość z przywołanych rozważań ma charakter rozrywkowo-rekreacyjny. Problemem jest jednak to, że nie każde wydarzenie wspiera proces osl.
Nie wpierają go bowiem wydarzenia, będące przedsięwzięciami, których
jedyną zaletą jest to, że umożliwiają mieszkańcom spędzenie czasu na
zabawie, a nie mają większego wpływu na sytuację w danej społeczności,
czy też zmianę postaw, zachowań lub nawyków. Oczywiście, nie ma nic niewłaściwego w organizowaniu tego rodzaju imprez, tylko po co? W procesie
osl wszelkie działania winny służyć zmianie społecznej, a nie być przedsięwzięciem, które nic nie wnosi, a ludzie są jedynie biernymi uczestnikami.
Wydarzenia lokalne w ramach osl powinny być ściśle powiązane z całym
procesem. Pierwszą zasadą musi być to, że ich rodzaj winien zostać
określony przez mieszkańców, wspólnie z nimi zaplanowany oraz zrealizowany i oceniony (poddany ewaluacji). W tym zakresie niezbędne jest
również współdziałanie instytucji z danego terenu. Drugą zasadą jest
to, że wydarzenia lokalne powinny być odpowiedzią na potrzeby i mieć
głębsze cele niż tylko zabawa, warto dbać o to, żeby służyły one także
aktywizacji, integracji oraz edukacji. Trzecią zasadą w przypadku lokalnych
wydarzeń jest bazowanie na lokalnym potencjale, co wiąże się z korzystaniem z miejscowych zasobów przy wzmacnianiu tradycji lokalnych.

Wydarzenia lokalne
powinny być odpowiedzią na potrzeby i mieć
głębsze cele niż tylko
zabawa, warto dbać o to,
żeby służyły one także
aktywizacji, integracji
oraz edukacji.

Zadaniem organizatora jest tworzenie przestrzeni do tego, żeby taka
wspólna praca była możliwa oraz wspieranie mieszkańców podczas
całego procesu.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Piknik sąsiedzki – Lublin
„Piknik został zorganizowany wspólnie z grupą mieszkańców ul. Towarowej (grupą obywatelską), partnerami lokalnymi. Piknik otworzyła
Pani Ewa Dados – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, następnie
został odegrany Hejnał Miasta Lublin. Podczas Pikniku, pomimo czasami niesprzyjającej pogody, zrealizowano wszystkie zaplanowane
punkty programu. (...) Organizatorzy stanęli na wysokości zadania
i wywiązali się z podjętych zobowiązań. Zaskoczyli mnie mieszkańcy
swoim zaangażowaniem i pomysłami. Początkowo nie przewidywałam
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dla mieszkańców wielu zadań, nie doceniłam ich, dałam się zwieść stereotypowi, że »z nimi nie da się nic zrobić«, co słyszałam wielokrotnie
podczas wywiadów swobodnie przeprowadzanych z przedstawicielami
instytucji oraz władzami lokalnymi. Moja cierpliwość, akceptacja, partnerskie podejście zaowocowały. Mieszkańcy sami zaczęli zwiększać
swoje obowiązki i zadania. Wykazali się dużą pomysłowością i sprawną organizacją. Kiedy usłyszeli, że ich grille są za małe i długo będzie
trwało przygotowanie kiełbasek, w ciągu jednego dnia zorganizowali
dużego grilla. (...) Wykorzystali posiadane zasoby i zatrudnienie jednej
z mieszkanek pracującej w restauracji. We własnym zakresie zorganizowali transport, obsługiwali grilla, a po Pikniku dostarczyli go z powrotem do restauracji.
Zrozumiałam wówczas, że ta grupa mieszkańców czuje się prawdziwymi
gospodarzami Pikniku i bardzo im zależy, aby wszystko się udało. Bardzo
sprawnie i z dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością w nieprzewidywanych sytuacjach realizowali swoje zadania. Rozstawiali stoły,
ławki, które sami przetransportowali z pobliskiego stadionu. Decydowali
o usytuowaniu sceny, grillowali i wydawali uczestnikom gorący posiłek,
upiekli ciasta, odpowiedzialni byli za zawody sportowe. Po zakończonym Pikniku sami posprzątali teren ze śmieci pomimo padającego już
deszczu. Na Słomianym Rynku nie było widać żadnych śladów imprezy
piknikowej. Poza zaangażowaniem wyróżniali się: dużym optymizmem,
życzliwością, poczuciem humoru. Partnerzy lokalni również wywiązali
się z realizacji zobowiązań. Wszyscy partnerzy czuli się gospodarzami,
panowała między nimi przyjazna atmosfera, między innymi dlatego, że
wszyscy od jakiegoś czasu spotykaliśmy się regularnie i pracowaliśmy
razem, mieliśmy okazje poznać się. Nie wszyscy mieszkańcy ul. Towarowej byli zaangażowani w realizację Pikniku, jedni przyszli i brali w nim
udział, inni patrzyli z okien mieszkań lub wyglądali z bram kamienic.
Jedni chwalili, drudzy pokątnie krytykowali, zwłaszcza zaangażowanych mieszkańców. Jedna ze starszych mieszkanek powiedziała: »Tyle
lat tu przeżyłam, tyle widziałam – bójki, krzyki o pomoc, wrzaski, picie
i tłuczone szkło, kłótnie, a nawet było tu w tamtym roku morderstwo,
ale czegoś takiego, jak dziś, to ja tu jeszcze nie widziałam«.
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Rzecznictwo w sprawach społecznych to „różnorakie formy wywierania wpływu na procesy decyzyjne przez społeczeństwo, działanie
skierowane na wprowadzenie zmiany polityki, stanowiska, programu
dowolnej instytucji działającej na dowolnym szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym” (Wygnańska 2006, s. 22). Na
poziomie lokalnym działalność rzecznicza jest podobna do działań na
poziomie krajowym, (choć zazwyczaj mniej spektakularna) i obejmuje
różne strategie i narzędzia oddziaływania, jak lokalne kampanie nacisku
(por. informacje o prowadzeniu kampanii w Rozdziale 4.2.4.), monitoring
procesu decyzyjnego w sprawach publicznych prowadzony przez miejscowe organizacje strażnicze, czy udział podmiotów sektora obywatelskiego w konsultacjach dokumentów programujących lokalną politykę
społeczną.

Piknik na Słomianym Rynku przełamał trochę barierę strachu, okazało się
bowiem, że osoby uczestniczące w wydarzeniu nie czuły się zagrożone,
nikt ich nie okradł, nie pobił, wręcz przeciwnie panowała ciepła, serdeczna
atmosfera. »Nie wiedziałam, że tu tak fajnie i tyle zieleni«, »Nie chciałem
tu przychodzić, bo słyszałem, że tu kradną, ale żona mnie namówiła i nie
żałuję, bardzo miło spędziłem tu czas i spotkałem dawno nie widzianych
znajomych«, »Proszę Pani, to moja Babcia zgłosiła się sama do śpiewania,
nie wiedziałam, że jest taka odważna, czy da jej Pani jakąś nagrodę?«,
»Tyle tu miejsca, fajny pomysł, nigdy tu nic się takiego nie działo, warto
powtórzyć taką imprezę, jest fajnie«. Wszyscy się dobrze bawili – dzieci,
młodzież, dorośli i starsi. Poza występami zorganizowanymi na scenie,
odbyły się występy dla chętnych uczestników Pikniku. Wiek nie stanowił
przeszkody albowiem osoby starsze, głównie kobiety, nie miały oporów
przed publiczną prezentacją swoich umiejętności muzycznych. Na Pikniku
spotkały się różne pokolenia, a różnice wiekowe nie były przeszkodą we
wspólnej zabawie. Wspólna praca i zabawa zbliżały ludzi do siebie. (...).
W prasie lokalnej ukazała się krótka wzmianka o wydarzeniu”.

Warto przy tym odróżniać rzecznictwo od lobbingu. Lobbing, to działanie
w interesach partykularnych, prowadzone najczęściej w imieniu podmiotów gospodarczych przez profesjonalnych lobbystów w tzw. „korytarzach
władzy”, w sposób ukryty dla opinii publicznej. Działalność rzecznicza, choć
korzysta z technik lobbingowych, od lobbingu zasadniczo się odróżnia:

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez MOPR w Lublinie.

Po pierwsze, prowadzona jest w interesie społecznym, a nie w interesach
partykularnych. Także wówczas, gdy działania dotyczą interesów określonych grup czy środowisk, są to grupy i środowiska słabsze, a poprawa
ich sytuacji jest elementem troski o dobro wspólne i nie jest wymierzona
przeciw dobru innych obywateli.

4.2.5. Rzecznictwo w interesie społecznym i informacja
obywatelska
Do narzędzi wspierających proces osl zalicza się rzecznictwo oraz informację obywatelską. Mają one na celu zwrócenie uwagi na sprawy społeczności marginalizowanych oraz wyposażenie tych podmiotów w niezbędną
informację, co może znacząco wpłynąć na poprawę ich funkcjonowania.

Rzecznictwo

Po drugie, aktywnymi uczestnikami działalności rzeczniczej są działacze pozarządowi, społecznicy, a także zwykli obywatele, identyfikujący
się ze sprawą, a nie pracujący „na fakturę” profesjonaliści, którzy równie
dobrze mogliby reprezentować interesy innej strony, gdyby otrzymali
korzystne (dla siebie) zlecenie.

Działalność rzecznicza może skutecznie wpływać na realizację podejmowanych w społeczności programów ukierunkowanych na rozwiązanie określonych problemów, czy też zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
szczególnie wówczas, gdy rozwiązania wymagają decyzji „piętro wyżej”,
na przykład władz lokalnych.

Po trzecie, działalność rzecznicza prowadzona jest w sposób jawny dla
opinii publicznej, co więcej, służyć ma mobilizowaniu tejże opinii.
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Orientacja na dobro wspólne nie przesądza jednak, że w określonych
sytuacjach rzecznictwo w interesie społeczności marginalizowanej,
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naruszając status quo, może być postrzegane jako aktywność konfliktogenna (por. uwagi na temat rozwoju przez konflikt w Rozdziale 4.2.4.)
i faktycznie prowadzić do ujawnienia się konfliktu społecznego. Jest to
jednak (a przynajmniej powinien być) konflikt „prorozwojowy”, bowiem
rzecznictwo w sprawach społecznych z założenia poszukuje rozwiązań
docelowych zorientowanych na wspólny interes.
Znaczenie działalności rzeczniczej wynika z tego, że nie wszystko związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnej zależy tylko od woli i nastawienia mieszkańców. Pewne decyzje pozostają w rękach przedstawicieli
władzy, przy czym nie chodzi tylko o uchwalanie ustaw przez parlament,
ale i o prawo miejscowe, stanowione przez radnych. Działalność rzecznicza
prowadzona jest w celu artykulacji interesów społecznych (a zwłaszcza
interesów osób i społeczności najsłabszych), zmiany niekorzystnych
przepisów prawnych czy wadliwej praktyki urzędniczej. Rzecznictwo
może też być formą mobilizacji społeczności lokalnych w celu wprowadzenia określonych zmian poprzez organizowanie kampanii społecznych.
Podkreślamy tę okoliczność dlatego, że rzecznictwo jako narzędzie procesu
organizowania społeczności lokalnej ma na celu zwrócenie uwagi właśnie na
sprawy społeczności marginalizowanych oraz obronę ich interesów. Mogą to
być zarówno społeczności terytorialne, np. mieszkańcy bloków socjalnych
zlokalizowanych na peryferiach miast, tworzące swoiste „getta” biedy, jak
i konkretne grupy, np. niepełnosprawni, którzy ze względu na bariery architektoniczne i społeczne mają ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu
społecznym. Rzecznictwo w tym przypadku może być kierowane zarówno
do władz, celem zwrócenia ich uwagi na sprawy tych ludzi i włączenia się
w proces zmiany niekorzystnej sytuacji, jak i innych mieszkańców, celem
zmiany ich postaw i zachowań wobec tych podmiotów. Bez względu na to,
czy celem działalności rzeczniczej jest zmiana przepisów, czy też zmiana
postaw i zachowań społecznych, jest to działanie bardzo trudne i wymaga zachowania przez organizatora, zwłaszcza zatrudnionego w instytucji
publicznej, szczególnej ostrożności, ponieważ podejmując się tego rodzaju działalności, staje się on automatycznie uczestnikiem gry politycznej.

Rzecznictwo ma na celu
zwrócenie uwagi na
sprawy społeczności
marginalizowanych oraz
obronę ich interesów.

1.

Zachęcanie do uczestnictwa, co jest związane z angażowaniem jak największej liczby obywateli do wspólnego działania, jest to ważne nie tylko
dlatego, że większa ilość osób wzmacnia proces, ale również dlatego, że
daje im to możliwość współdecydowania o przeprowadzeniu zmiany.

2.

Zdobycie legitymacji do podejmowania działań rzeczniczych,
poprzez zdobycie zaufania podmiotu, który ma być reprezentowany.

3.

Bycie odpowiedzialnym, co jest związane z otwartością i szczerością
wobec reprezentowanego podmiotu, który winien być na bieżąco informowany zarówno o postępach, jak i pojawiających się trudnościach.

4.

Reprezentowanie danego podmiotu, co jest związane ze słuchaniem, co ma do powiedzenia oraz włączaniem w działania.

Bez względu na to, kogo lub czego dotyczy rzecznictwo niezbędne jest
uwzględnienie w procesie działania następujących elementów:
▪▪

strategia, czyli dokładne zaplanowanie działań;

▪▪

systematyczne działanie (rzecznictwem nie jest jeden telefon,
czy akcja, ale cały proces ukierunkowany na zmianę);

▪▪

posiadanie przekonujących, rzeczowych argumentów;

▪▪

dotarcie do osób kluczowych/autorytetów, które mogą wesprzeć
lub poprzeć działania rzecznicze;

▪▪

podjęcie współpracy z jak największą liczbą osób prywatnych, jak
i przedstawicielami instytucji/organizacji, ponieważ to zwiększa
skuteczność działań;

▪▪

działania mają służyć zmianie w życiu ludzi, którzy są uwikłani w określoną sytuację, stąd niezbędne jest przekonanie ich, że to, co jest
proponowane jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów.

Podejmując działalność rzeczniczą, niezbędne jest pamiętanie o czterech
podstawowych zasadach rzecznictwa:

(http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/rzecznictwo.pdf, s. 2–3)
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Działania rzecznicze dzielą się na trzy podstawowe kategorie (najczęściej w procesie ukierunkowanym są one wszystkie naprzemiennie
wykorzystywane): 1) działania prawne, 2) działania apolityczne, 3) działania społeczne.
Działania prawne polegają na wykorzystywaniu istniejących już instrumentów prawnych. W ramach działań politycznych dochodzi do współpracy
z lokalnymi decydentami (politykami lub urzędnikami), reprezentującymi podobny punkt widzenia, których racjami ideowymi lub argumentami
racjonalnymi (ale trzeba się trzymać jak najdalej od jakichkolwiek form
nie tylko korupcji, ale i klientelizmu!) uda się przekonać do „sprawy”.
Działania społeczne związane zaś są z wywieraniem bezpośredniego
wpływu na obywateli, celem zmiany ich świadomości lub mobilizacji do
nacisku na władze publiczne.
Metody prowadzenia rzecznictwa mogą być różnorodne. Do najbardziej
powszechnych zalicza się: akcje informacyjne, akcje obywatelskie, debaty i spotkania publiczne. Istotne jest również branie udziału w konsultacjach społecznych, inicjowanych przez samorząd lokalny. Ważnym elementem jest przy tym budowanie partnerstw składających się zarówno
z przedstawicieli społeczności lokalnej, jak i instytucji/organizacji oraz
mediów (http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/rzecznictwo.pdf, s. 6).

Informacja obywatelska
Ważnym czynnikiem zmiany w społecznościach, w szczególności marginalizowanych jest udostępnienie informacji. Jest to istotny element
w procesie budowania zaufania, który również stanowi podwaliny do
dalszych działań. Jej brak jest bowiem często jedną z przyczyn nierozwiązywania istniejących problemów, ludzie nie wiedzą bowiem, co i jak
mogą zrobić. Dostęp do informacji jest tym ważniejszy, że szybko zmieniające się przepisy prawne, rozwiązania administracyjne itp., wpływają
na wzrost bezradności obywateli, zwłaszcza tych żyjących na marginesie życia społecznego, do których odnoszą się działania z zakresu osl
realizowanego przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Może
to być realizowane m.in. poprzez tworzenie różnego rodzaju punktów
informacyjno-konsultacyjnych, których celem nie jest wyręczanie ludzi
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i działanie za nich, ale wspieranie ich w samodzielnym podejmowaniu
decyzji i działaniu. Celem działania takich punktów winno być udzielanie informacji i porad dotyczących m.in.: 1) przysługujących świadczeń
socjalnych, 2) sposobu załatwiania równych spraw urzędowych, konsumenckich, 3) dostępności odpowiednich specjalistów i bardziej specjalistycznych porad. Zawsze trzeba jednak przestrzegać kluczowej zasady
empowermentowej i szanować prawo adresatów wsparcia do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach bezpośrednio ich dotyczących,
po uzyskaniu informacji i porady.
Przykładem punktu informacyjnego dla potrzeb społeczności lokalnej
może być Punkt Informacji Obywatelskiej (pio), w którym odpowiednio
przeszkoleni pracownicy lub wolontariusze służą informacją i wsparciem
przedstawicielom społeczności lokalnej, bez zbędnego formalizmu i biurokracji. Punkt taki należy traktować jako miejsce, w którym każdy bez
względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy też status materialny może
uzyskać bezpłatną poradę oraz informację, w szczególności obywatelską. Zakres udzielanych porad powinien natomiast być dostosowany do
potrzeb i sytuacji danej społeczności lokalnej. Generalnie Punkty Informacji
Obywatelskiej wspierają mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych,
informują o procedurach administracyjnych, pomagają w pisaniu pism,
podań, wniosków itp., czy też prowadzą proste doradztwo prawne dotyczące prawa pracy, spraw rodzinnych, mieszkaniowych, spadkowych
itp. Jednak, jeśli są takie potrzeby oraz możliwości, działalność ta może
być rozszerzona np. o poradnictwo w zakresie uzależnień, czy też problemów opiekuńczo-wychowawczych. Informowanie za pośrednictwem pio
może odbywać się w sposób bezpośredni, poprzez udzielanie informacji
osobom zgłaszającym się do punktu, jak i pośredni, np. poprzez rozpowszechnienie ulotek zawierających podstawowe informacje w zakresie
załatwiania spraw urzędowych, czy też tego, gdzie i jak szukać pomocy
w określonej sytuacji.
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Punkty Informacji
Obywatelskiej wspierają
mieszkańców
w załatwianiu spraw
urzędowych, informują o procedurach administracyjnych, pomagają
w pisaniu pism, podań,
wniosków.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Punkt informacji – Rybnik
„Już w marcu 2011 r. przekonaliśmy Lokalne Animatorki do pełnienia funkcji doradczo-informacyjnej na rzecz mieszkańców w Punkcie Poradnictwa
Obywatelskiego. (...) Trzy panie wyraziły zgodę na systematyczne dyżury
w Punkcie, i jak wynika z analizy ich działalności, mieszkańcy chętnie i regularnie zgłaszają się do niniejszego Punktu z bardzo różnorodnymi problemami, ale i propozycjami działań; nieustannie od ubiegłego roku, aż po dziś
dzień. Oto wypowiedź Animatorki Lokalnej (...), która pełni tu dyżury: »Nie
spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, ale cieszy nas, że możemy
pomagać. Problemy ludzi są naprawdę duże, w większości osoby te nie
chcą się zgłaszać po pomoc do konkretnych instytucji, bo się obawiają,
że zostaną źle zrozumiane, doczepi się im etykietę, poza tym większość
osób przychodzi pogadać i chce zostać anonimowymi, po prostu nie chcą,
żeby ktoś ich widział. U nas tę anonimowość mają zapewnioną. Dodatkowo
większość osób, które do nas się zgłaszają ma do nas zaufanie, bo nas znają
i wiedzą, co same przeszłyśmy i jesteśmy dla takich osób po prostu wiarygodne. (...) Chcemy pomagać dalej, bo widzimy pozytywne efekty, sami
ludzie przychodzą nam dziękować i to jest dla nas najlepsza zapłata«”.

Krok drugi: znalezienie miejsca, w którym będzie zlokalizowany punkt, np.:
pomieszczenia ośrodka, szkoły, parafii, czy też świetlicy. Należy w tym
zakresie brać pod uwagę, żeby lokalizacja sprzyjała dostępności pio dla jak
największej liczby mieszkańców. Założeniem winno być to, żeby pomieszczenie, w którym ma być umiejscowione pio , zapewniało komfort zarówno
doradcy, jak i mieszkańcom. Poruszane sprawy mają często charakter intymny i nie można dopuścić, żeby docierały do postronnych osób. Często jednak
znalezienie takiego pomieszczenia w terenie jest niemożliwe, stąd należy
w istniejących tam zasobach stworzyć jak najbardziej intymne warunki.
I tak np. godziny otwarcia punktu mogą być takie, kiedy już dana instytucja,
np. świetlica, gdzie ma być zlokalizowany punkt, zakończyła swoją pracę.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez ops
w Rybniku.

Zorganizowanie pio wymaga odpowiedniego przygotowania, co jest związane z realizacją kilku podstawowych kroków.
Krok pierwszy: zebranie informacji o potrzebach mieszkańców oraz możliwościach ich zaspokojenia. Jest to związane z badaniem i określeniem,
jakie informacje są niezbędne przedstawicielom danej społeczności oraz
rozpoznaniem lokalnych zasobów, pod kątem możliwości zaspokojenia istniejących potrzeb. Chodzi o sprawdzenie, kto mógłby włączyć się w udzielanie informacji, pracować w pio. Należy przy tym pamiętać, że zatrudnienie
specjalistów często jest niemożliwe z uwagi na brak środków na wynagrodzenie. Dlatego warto szukać osób, które mogłyby to robić wolontarystycznie lub też takich, które mogłyby to robić w ramach swoich obowiązków
służbowych na zasadach współpracy partnerskiej. pio może być bowiem
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prowadzone przez partnerstwo, co umożliwi rozłożenie odpowiedzialności
i zadań na większą liczbę podmiotów, a jednocześnie stworzy szansę na
szerszy zakres świadczonych usług informacyjno-poradniczych.
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Krok trzeci: gromadzenie materiałów informacyjnych, które mogą być
udostępniane klientom punktu. Mogą to być zarówno materiały przygotowane dla potrzeb danej społeczności, jak i różnego rodzaju wydawnictwa związane z prawami obywatelskimi, np. broszury informacyjno-poradnicze opracowywane przez Stowarzyszenie klon / jawor . Należy też
opracować zasady dokumentowania udzielanych informacji i porad. Nie
chodzi tu o zbędne biurokratyzowanie działalności, ale warto stworzyć
bazę udzielonych porad, szczególnie często poruszanych tematów, co
może służyć modyfikowaniu zakresu usług oraz promocji. Ponadto może
to stanowić zabezpieczenie, na wypadek, gdyby któryś z klientów punktu
skarżył się na jakość uzyskanej informacji czy porady.
Krok czwarty: promocja pio. W tym zakresie niezbędne jest określenie
sposobów poinformowania mieszkańców o uruchomionym punkcie i jego
działalności. Należy przy tym pamiętać, że tabliczka na budynku, gdzie
zlokalizowany będzie punkt, czy też informacja na jej tablicy ogłoszeniowej, to niestety za mało, ponieważ niewiele osób to zauważy i przeczyta.
Niezbędne jest poszukiwanie innych sposobów promocji, np. poprzez ogłoszenia w mediach, na stronach internetowych urzędu, ośrodka pomocy
społecznej, szkół, czy też ogłoszenia parafialne, bądź rozprowadzanie
ulotek wśród przedstawicieli danej społeczności.

Rozdział 4

Narzędzia osl
W Modelu osl , co zaznaczyliśmy już w Rozdziale 2, wyróżnia się dwie grupy
narzędzi. Pierwszą stanowią narzędzia osiowe (podstawowe) i są nimi:
praca ze społecznościami terytorialnymi i praca ze społecznościami kategorialnymi. Drugą – narzędzia wspierające proces zmiany społecznej, do
których zalicza się: partnerstwo, grupy, wolontariat, kampanie społeczne
i wydarzenia oraz rzecznictwo i informację obywatelską. W niniejszym
rozdziale wszystkie one zostaną zaprezentowane i krótko omówione.

4.1. Narzędzia osiowe
Podstawowymi (osiowymi) narzędziami w osl są: praca ze społecznościami terytorialnymi i praca ze społecznościami/grupami, które uznaje się za zagrożone społecznym wykluczeniem lub wykluczone. Grupy
i środowiska kategorialne – zwłaszcza jeśli są niewielkimi strukturami
– nie mogą być jednak traktowane jako samodzielne społeczności, gdyż
po prostu nimi nie są. Również nawet na większe (liczebne) społeczności
wykluczone zawsze należy patrzeć przez pryzmat szerszego otoczenia
społecznego. Inkluzja społeczna polega właśnie na udrożnieniu relacji
środowiska marginalizowanego z szerszym otoczeniem, co zazwyczaj
wymaga jednoczesnego wzmacniania potencjału tej społeczności, czemu służy m.in. wzmacnianie więzi łączących jej członków między sobą
(kapitał społeczny o charakterze spajającym), jak również budowanie
więzi „pomostowych”, łączących społeczność z jej otoczeniem (kapitał
społeczny o charakterze łączącym).
Tak więc w Modelu osl przyjmuje się, że w każdym przypadku podmiotem
oddziaływania powinna być cała społeczność lokalna, także wówczas,
gdy poszczególne działania czy inicjatywy dotyczą określonych jej
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środowisk czy grup kategorialnych. Ideą osl jest bowiem traktowanie
społeczności lokalnej całościowo i dlatego długofalowa interwencja środowiskowa, której celem jest wywołanie zmiany społecznej na poziomie
mezzo, nie może ograniczać się wyłącznie do działań w skali mikro, odnoszących się np. do mieszkańców kilku bloków, ulic, czy też kilkuosobowych grup kategorialnych.
W procesie zmian niezbędne jest wykorzystywanie nie tylko potencjału
mikrospołeczności, czy też poszczególnych grup, ale również całej struktury, której są one elementami. Zmiana na poziomie mikro jest niezwykle ważna i potrzebna, ale jeśli nie będzie miała przełożenia na poziom
mezzo trudno liczyć, że będzie miała trwały charakter i przyczyni się
do realnej poprawy jakości życia społeczności i w społeczności. Innymi
słowy, tylko długofalowe i kompleksowe oddziaływania zarówno na całą
społeczność, jak i na wchodzące w jej skład mikrospołeczności i grupy
kategorialne, stwarzają szansę na osiągnięcie trwałej zmiany i otwarcia
drogi do dalszego rozwoju.

(empowerment), 2) rozwój osobisty członków społeczności oraz 3) konkretne (także materialne) rezultaty wspólnych działań.

Długofalowa interwencja
środowiskowa nie może
ograniczać się wyłącznie do działań w skali
mikro, odnoszących się
np. do mieszkańców kilku bloków, ulic, czy też
kilkuosobowych grup
kategorialnych.

4.1.1. Praca ze społecznościami terytorialnymi
Praca ze społecznościami terytorialnymi to działania na jasno zakreślonym obszarze. W Modelu osl w pierwszej kolejności chodzi tu o społeczności marginalizowane zagrożone wykluczeniem (lub wręcz wykluczone), takie jak: społeczności postsocjalistycznych zdekapitalizowanych
blokowisk, bloków socjalnych, terenów poprzemysłowych czy terenów
popegeerowskich.
Podejmowane działania mogą być ukierunkowane na podniesienie poziomu
aktywności mieszkańców, wzmocnienie więzi międzyludzkich, poprawę
bezpieczeństwa (w tym poczucia bezpieczeństwa!), podniesienie estetyki otoczenia, zwłaszcza wspólnie użytkowanej przestrzeni (klatki w blokach, wolne tereny zielone), rozwoju infrastruktury (place zabaw, boiska,
świetlice). Podstawą jest włączanie mieszkańców w proces zmian, co
oznacza prowadzenie prac nie tyle dla mieszkańców, ile z mieszkańcami
i niejako przez mieszkańców. Celem jest tu wywołanie zmiany na trzech
poziomach, obejmującej: 1) wzrost poziomu sprawczości społeczności
Narzędzia osl
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Podstawą jest włączanie
mieszkańców w proces
zmian, co oznacza prowadzenie prac nie tyle
dla mieszkańców, ile
z mieszkańcami i niejako przez mieszkańców.

Najlepszym sposobem rozpoczęcia procesu zmian jest aktywizowanie
mieszkańców wokół najprostszych spraw związanych np.: z malowaniem
brudnych klatek, sprzątaniem zaśmieconego terenu, czy też remontowaniem zdewastowanego placu zabaw. Tego rodzaju działania stwarzają
bowiem szansę na osiągnięcie szybkiego sukcesu, który wpływa mobilizująco i wyzwala dalszą aktywność i chęć angażowania się w kolejne
przedsięwzięcia. Należy jednak pamiętać, że wspólne działania związane
z malowaniem klatki czy też sadzeniem kwiatów są oczywiście bardzo
ważne i przynoszą konkretne namacalne rezultaty, jednak nie powinny
one być celem samym w sobie. Innymi słowy, nie powinny sprawiać wrażenia oderwanych akcji. Winny natomiast służyć wzmacnianiu spójności
wspólnoty, upodmiotowieniu jej członków, tworzyć wzorce codziennej
współpracy. W przypadku małych przedsięwzięć, adresowanych do
mikrospołeczności, strategicznym celem powinno być zarówno odbudowanie lub wzmocnienie ich podmiotowości, jak i scalenie z szerszą
społecznością.
W metodycznej pracy w społecznościach terytorialnych trzeba wyróżnić etapy działania (są one omówione w Rozdziale 6), wykorzystujące
wszystkie osl-owe komponenty, czyli: diagnozę, aktywizację, integrację i edukację (omówione w Rozdziale 5). A także narzędzia wspierające.
Wśród nich najbardziej zalecana jest animacja i aktywizacja grup obywatelskich, a także tworzenie grup edukacyjnych i samopomocowych oraz
wolontariat. Istotne jest, żeby ich uczestnikami nie były ciągle te same
osoby. Osoby takie mogą bowiem szybko wypalić się lub przez swoją
aktywność niejako oderwać od społeczności, traktując ją jako biernego adresata działań. Pozostałe narzędzia wspierające to partnerstwa,
kampanie społeczne i wydarzenia lokalne.

4.1.2. Praca ze społecznościami kategorialnymi
Praca ze społecznościami (grupami) kategorialnymi (por. „katalog” tych
grup przedstawiony w formie ramki w Rozdziale 2) wiąże się z działaniami
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skierowanymi do osób, które ze względu na określone deficyty, dysfunkcje i ograniczenia wymagają specyficznych form wsparcia i aktywizacji.
Podobnie jak w przypadku społeczności terytorialnych, działania winny
być prowadzone etapowo, przy zastosowaniu wszystkich komponentów
oraz narzędzi wspierających proces zmian. Wśród tych ostatnich relatywnie większe zastosowanie może mieć partnerstwo, ukierunkowane
na przykład na rzecznictwo interesów wybranej grupy oraz wolontariat
wspierający, gdy to „zewnętrzni” wolontariusze pomagają niesamodzielnym członkom społeczności, lub służebny, gdy to sami mieszkańcy,
pomimo własnych ograniczeń, angażują się w pracę na rzecz innych.
Rozwiązaniem pośrednim są grupy samopomocowe, gdy np. osoby niepełnosprawne, czy wychodzące z uzależnienia, wspierają siebie nawzajem. Pomocnymi instrumentami oddziaływania mogą też w określonych
warunkach okazać się wydarzenia lokalne, kampanie i inwestycje w lokalną
infrastrukturę o określonym profilu (kluby seniora, świetlice dla dzieci,
kluby młodzieżowe).
Należy mocno podkreślić, że praca ze społecznościami kategorialnymi
nie jest tożsama z pracą grupową jako odrębną, wyróżnianą w literaturze
przedmiotu metodą pracy socjalnej, a polegającą na inicjowaniu grup dla
kilku lub kilkunastu osób. osl ukierunkowany na społeczności kategorialne to szerokie spektrum działań związanych z włączaniem takich grup
w życie społeczne (na poziomie mikro, mezzo a nawet makro). To proces
związany z rozwiązywaniem raczej strukturalnych niż indywidualnych
problemów oraz program zaspokajania potrzeb grup kategorialnych
w oparciu o ich własny potencjał, przy jednoczesnym rozwijaniu środowiskowych usług społecznych.
Praca ze społecznościami (grupami) o charakterze kategorialnym jest
ściśle związana z prowadzeniem działań z szerszym otoczeniem, w którym one funkcjonują, celem zwrócenia uwagi społeczności na potrzeby słabszych, niesamodzielnych życiowo mieszkańców, rzecznictwo
ich interesów oraz budowanie wokół nich sieci społecznego wsparcia.
W praktyce przedmiotem i jednocześnie podmiotem oddziaływań musi
być więc i dana grupa, i jej najbliższe otoczenie (rodzina, znajomi, sąsiedzi), i cała społeczność lokalna. Bliższe i dalsze społeczne otoczenie
osób marginalizowanych może być bowiem zarówno źródłem wsparcia
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osl ukierunkowany na

społeczności kategorialne to szerokie spektrum
działań związanych
z włączaniem takich
grup w życie społeczne.

(np. rodzina może bardzo wspierać osobę bezrobotną w poszukiwaniu
pracy), stanowiąc wzmocnienie, wręcz element działań w ramach osl ,
jak i elementem wzmacniającym istniejące problemy (np. rodzina bezrobotnego może dać mu odczuć, że jest nieudacznikiem i nie znajdzie pracy) – wówczas niezbędne są działania mające na celu minimalizowanie
destrukcyjnego czy demobilizującego wpływu otoczenia. Oczywiście,
organizator społeczności lokalnej powinien wyczuwać granice własnej
interwencji i nie wkraczać, zwłaszcza bez jasnego przyzwolenia wszystkich zainteresowanych, w życie prywatne mieszkańców.

4.2. Narzędzia wspierające
Do grupy narzędzi wspierających proces zmian zalicza się: partnerstwo
lokalne, wolontariat, grupy, kampanie społeczne i wydarzenia oraz rzecznictwo i informację obywatelską.

4.2.1. Partnerstwo lokalne
Podstawą osl jest budowanie szerokiej sieci współpracy pomiędzy
mieszkańcami i lokalnymi podmiotami, celem włączenia wszystkich
lokalnych zasobów we wspólny proces wywołania pozytywnej zmiany
w danej społeczności. Oznacza to budowanie sieci kontaktów i współpracy poprzez łączenie jednostek w grupy oraz tworzenie relacji grup
z grupami, instytucji z instytucjami i wreszcie powiązań „wszystkich
ze wszystkimi”. Sieci powinny być strukturami otwartymi i niejako
wychodzić poza społeczność objętą programem osl , tworząc powiązania z szerszym otoczeniem, wzmacniając tym samym kapitał spajający społeczności. Gdy relacje prowadzą do wspólnego uporządkowanego działania, możemy mówić o partnerskim współdziałaniu. Ze
względu na poziom powiązań, złożoność celów oraz stopień formalizacji, wyróżnia się trzy podstawowe formy partnerskiego współdziałania:
1) luźne współdziałanie sieciowe, 2) współdziałanie koordynowane oraz
3) współpraca (por. ramka).
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Formy partnerskiego współdziałania

Profecka w Puławach. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
jako inicjator partnerstwa zaprosił do udziału w pracach zespołu partnerskiego następujące instytucje i organizacje: spółkę »Nieruchomości
Puławskie« (administrację osiedla), Komendę Powiatową Policji, Straż
Miejską, Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wólka Profecka, Szkołę
Podstawową nr 3, Szkołę Podstawową nr 6, Szkołę Podstawową nr 10,
Gimnazjum nr 1, Radę Miasta Puławy, Miejską Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Urząd Miasta Puławy – Wydział Kultury i Spraw
Społecznych, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz aktywną mieszkankę-nauczycielkę, mającą doświadczenie w realizacji działań na rzecz
w/w społeczności. Organizator osobiście skontaktował się z przedstawicielami w/w instytucji, zapoznając ich z celem proponowanego partnerstwa. Dotychczas odbyło się pięć spotkań zespołu partnerskiego.

Sieć jest formą partnerstwa, w której współpraca oparta jest na mało
sformalizowanych zasadach i założeniu, że przystąpienie do partnerstwa nie powoduje ograniczenia autonomii poszczególnych podmiotów. Celem partnerstwa jest głównie wymiana informacji.
Koordynacja oznacza bliższy związek podmiotów wchodzących
w skład partnerstwa. Członkostwo jest bardziej stabilne niż w sieci,
dookreślone formalną umową i wymaga zaangażowania czasu, środków finansowych i innych zasobów. Koordynacja jest zazwyczaj związana z realizacją jakiegoś konkretnego lecz krótkoterminowego celu.
Współpraca oznacza, że podmioty wchodzące w skład partnerstwa
są ze sobą ściśle powiązane i oddają część swojej autonomii na rzecz
współpracy. Cele są konkretne, najczęściej złożone i dalekosiężne.
Wszelkie działania, zaangażowanie finansowe, osobowe czy rzeczowe partnerów określone są formalną umową.

W dniu 14.10.2011 r. w siedzibie mops Puławy odbyło się pierwsze spotkanie,
na które przybyli przedstawiciele 9 spośród 13 zaproszonych instytucji.
(...) Zgodnie z założonym celem, podczas spotkania przedstawione zostały
założenia projektu »Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej« współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Model osl. Scharakteryzowano
również społeczność ul. Wólka Profecka, wstępnie określono jej problemy.
Wywołana podczas spotkania dyskusja była okazją do zaprezentowania
obrazu mieszkańców w oczach poszczególnych instytucji. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie idei partnerstwa oraz korzyści z niego
płynących, a także wstępne zaproszenie do współpracy. Termin kolejnego
spotkania ustalono na koniec listopada 2011 r.

Źródło: Na podstawie Habana-Hafner, Reed 1995, s. 18–21.

Jedną z najbardziej ustrukturyzowanych form współdziałania o charakterze sieciowym są partnerstwa lokalne, będące związkiem współdziałających ze sobą podmiotów formalnych i nieformalnych reprezentujących
różne sfery życia społecznego i różne środowiska. Partnerstwa lokalne,
łącząc różne instytucje, organizacje i osoby fizyczne, umożliwiają szersze spojrzenie na problemy, stwarzają większe możliwości działania,
zwiększają ich efektywność oraz zapobiegają dublowaniu działań. Tym
samym budowany jest zarówno kapitał ludzki, jak i społeczny wspólnoty.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Budowanie sieci współpracy – Puławy

Trzecie spotkanie partnerskie odbyło się w dniu 30.04.2012 r. w siedzibie mops . (...) Celem spotkania było wypracowanie planu pracy zespołu.
W początkowej części spotkania przedstawiono wyniki diagnozy

„Pierwszym krokiem było rozpoczęcie budowania sieci współpracy międzyinstytucjonalnej mającej na celu realizację wspólnych przedsięwzięć
nakierowanych na wspieranie i rozwój społeczności lokalnej ulicy Wólka
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Zgodnie z zapowiedzią, drugie spotkanie zespołu partnerskiego odbyło
się w dniu 24.11.2011 r. w siedzibie mops Puławy. Jego celem było przygotowanie się do debaty społecznej organizowanej w dniu 25.11.2011 r.
w ramach pal . (...)
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Czwarte spotkanie partnerskie odbyło się 06.06.2012 r. (...) Spotkanie
poświęcone było zagadnieniom sformalizowania partnerstwa w postaci
Umowy. Wzór Umowy partnerskiej został przedstawiony przedstawicielom
zaproszonych instytucji z prośbą o własne sugestie i uwagi. Ostateczna wersja Umowy zostanie zaakceptowana i ewentualnie podpisana na
kolejnym spotkaniu partnerskim. Podczas spotkania zespół partnerski
analizował również możliwości wspólnego rozwiązania zidentyfikowanych problemów, z uwzględnieniem własnych kompetencji. Wyłonione
zostały wspólnie 4 obszary problemowe:

społeczności lokalnej ul. Wólka Profecka, z uwzględnieniem zidentyfikowanych problemów i potrzeb mieszkańców. W celu przybliżenia przybyłym idei organizowania społeczności lokalnej wyświetlone zostały 3 filmy
obrazujące przykłady aktywności społecznej w innych miejscach w Polsce. Dalszy etap spotkania miał charakter dyskusji z udziałem wszystkich
uczestników. W trakcie posiedzenia określony został cel główny działania
partnerstwa, sformułowany jako współdziałanie w zakresie wspierania
społeczności lokalnej ul. Wólka Profecka w Puławach. Przypomniany
został skład podmiotów zaproszonych do partnerstwa, z uwzględnieniem
również nieobecnych na spotkaniu. Ustalono wstępnie, która osoba lub
osoby, będą reprezentować daną instytucję. Pojawiła się również propozycja wzbogacenia partnerstwa o przedstawiciela sektora kultury – pok
»Dom Chemika«. Ustalono wspólnie, że realizacja zadań partnerstwa
polegać będzie przede wszystkim na wspieraniu i wzmacnianiu działań
podejmowanych przez społeczność lokalną i odbywać się będzie poprzez
pracę grup roboczych / koalicji problemowych, które powoływane będą
w miarę potrzeb, a ich skład dobierany będzie w zależności od bieżącego
problemu, czy realizowanego działania, zgodnie z kompetencjami członków grup. Inicjatorem koalicji problemowej może być każdy z członków
partnerstwa. Spotkania partnerstwa w pełnym składzie odbywać się
będą raz na 3 miesiące i będą one miały charakter informacyjno-ewaluacyjny. Członkowie partnerstwa będą kontaktować się ze sobą drogą
mailową oraz telefoniczną. Ustalono, że wszystkie dane kontaktowe
mogą zostać upublicznione dla pozostałych członków partnerstwa.
Miejscem spotkań będą: siedziba mops , »Klub« na osiedlu Wólka Profecka, siedziba Urzędu Miasta, a także inne dostępne dla zespołu miejsca.
W trakcie spotkania zadecydowano, że każdy z podmiotów partnerstwa jest
równy i jako członek koalicji w takiej samej mierze odpowiada za wszystkie
realizowane przedsięwzięcia. Określono również sposób dokumentowania
odbywających się spotkań zespołu partnerskiego. Z każdego posiedzenia
sporządzony zostanie protokół, który następnie zostanie przesłany do
wszystkich członków partnerstwa. Osoba protokolanta wybierana będzie
na każdym spotkaniu. Wspólnie ustalono, że docelowo funkcjonowanie
partnerstwa będzie opierać się na zaakceptowanej przez wszystkich
członków umowie partnerskiej.
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1.	Bezpieczeństwo, zapobieganie przestępczości i patologiom
społecznym.
2. Zagospodarowanie i przestrzeganie estetyki otoczenia.
3. Zagospodarowanie czasu mieszkańców, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
4.	Integracja mieszkańców, budowanie poczucia tożsamości w miejscu
zamieszkania, promowanie aktywności i postaw obywatelskich.
Podczas spotkania udało się wstępnie zaplanować kampanię społeczną
na rzecz podniesienia poczucia bezpieczeństwa poprzez eliminowanie
zjawiska »bezpańskich psów« biegających po osiedlu. Ustalono, że kampania ma zawierać elementy informacyjne (ulotki dotyczące konsekwencji
dla właścicieli w zakresie braku nadzoru nad psem oraz nie rejestrowania
i nie szczepienia psów), elementy edukacyjne (warsztaty z udziałem psa
policyjnego pt. »Jak się zachować wobec agresywnego zwierzęcia?«),
jak również działania o charakterze profilaktycznym (akcja szczepienia
i rejestrowania psów na osiedlu). W powyższych działaniach będą wykorzystane zasoby partnerstwa. Ustalono, że powyższe przedsięwzięcie
będzie realizowane w pierwszej kolejności.
Podczas spotkania przeanalizowano i wstępnie zaakceptowano plan
kampanii społecznej na rzecz wzmocnienia poczucia tożsamości mieszkańców ul. Wólka Profecka z ich miejscem zamieszkania. (...) Podjęto
również temat zbliżającego się festynu integracyjnego w ramach pal .
Członkowie partnerstwa zaproponowali możliwość uatrakcyjnienia go
poprzez zaangażowanie Puławskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej, Puławski Ośrodek Kultury »Dom Chemika« oraz Radnych Rady
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Typy partnerstw
Partnerstwa lokalne mogą przyjmować różne formy organizacyjne i być
mniej lub bardziej sformalizowane. W literaturze można spotkać wiele
typów partnerstw, wyróżnia się m.in.:

Miasta Puławy. Ustalono termin kolejnego spotkania partnerskiego po
przerwie wakacyjnej.
Ostatnie do tej pory, piąte spotkanie partnerskie, odbyło się w dniu
08.10.2012 r. (...) Jednym z celów spotkania było doprecyzowanie kwestii
sformalizowania partnerstwa w formie Umowy. Członkowie partnerstwa
dyskutowali na temat ostatecznego kształtu dokumentu formalizującego
partnerstwo. Podjęto decyzję o przeformułowaniu zaproponowanej Umowy i zastąpieniu jej deklaracją przystąpienia do partnerstwa. Ponadto,
w ramach ewaluacji, przedstawiona została przez organizatora prezentacja dotycząca wydarzeń mających miejsce w społeczności na przestrzeni
ostatnich trzech miesięcy. W końcowym etapie spotkania podjęto temat
zapowiedziany na poprzednim zebraniu, tj. kwestię opracowania kampanii społecznej dotyczącej bezpieczeństwa i zagadnienia »bezpańskich«
psów na osiedlu Wólka Profecka. Ustalono termin oraz miejsce spotkania
grupy roboczej w tej sprawie, w której udział zadeklarowali: Urząd Miasta, Straż Miejska, mops oraz administracja osiedla. (...) Spotkanie grupy
roboczej odbędzie się w dniu 29.10.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta.
W wyniku dotychczasowej współpracy międzyinstytucjonalnej zaobserwowane zostały przez organizatora następujące zmiany:
▪▪

zmiana charakteru relacji wewnątrz partnerstwa (relacje mniej formalne, bardziej bezpośrednie);

▪▪

zrealizowane wspólne przedsięwzięcia (np. ,»Ognisko Jesienne«
– opisane w dalszej części raportu) stanowiły działania wzajemnie
się uzupełniające, a nie powielające”.

▪▪

partnerstwa projektowe tworzone w celu realizacji konkretnego
projektu o dowolnej treści;

▪▪

partnerstwa branżowe/sektorowe, które są platformą porozumienia podmiotów prowadzących zbliżoną działalność;

▪▪

partnerstwa lokalne – trójsektorowe (administracja–trzeci sektor–biznes) i wielosektorowe (wyżej wymienione, a także podmioty kościelne, grupy nieformalne i inne); takie partnerstwa są
porozumieniem między instytucjami publicznymi, organizacjami
reprezentującymi obywateli i przedsiębiorstwami, które chcą
wspólnie działać na rzecz swojego regionu, powiatu, gminy, osiedla.

Partnerstwo koordynujące to związek, który można porównać do działających w sposób długofalowy i wielozakresowy zespołów strategicznych ds. rozwoju lokalnego. Partnerstwo tego rodzaju charakteryzuje się
tym, że w jego ramach może być realizowanych wiele różnych działań
prowadzonych w rozmaitych obszarach i dziedzinach. W poszczególne
działania nie są jednak angażowane wszystkie zgromadzone siły i środki. Za realizację konkretnych przedsięwzięć odpowiadają zbudowane
w ramach partnerstwa grupy robocze, których pracami kierują wybrane
przez partnerstwo osoby, zaś działalność wszystkich grup jest koordynowana przez lidera instytucjonalnego.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Puławach.
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partnerstwa publiczno-prywatne, będące umową instytucji publicznych oraz organizacji prywatnych, która zostaje zawarta w celu
realizacji określonego przedsięwzięcia ze sfery zadań publicznych,
a częściej o mocnym „przełożeniu” na gospodarkę;

Generalnie jednak istnieją dwa zasadnicze rodzaje partnerstw lokalnych:
1) partnerstwa koordynujące oraz 2) partnerstwa wykonawcze.

poszerzenie wiedzy członków partnerstwa o wzajemnych kompetencjach oraz o realizowanych dotychczas działaniach (wiedza
o doświadczeniach);

▪▪

▪▪
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Partnerstwa wykonawcze to związek, którego zasób sił i środków jest
zaangażowany w realizację jednego działania lub wdrażanie jednej inicjatywy. Partnerstwa tego typu mają na ogół krótko- lub średnioterminowy
charakter, ponieważ realizują jeden konkretny projekt i działają w jednym
ściśle określonym obszarze. Ich działalność kończy się w momencie
wykonania zadania, do realizacji którego zostały one utworzone (Sobolewski i in. 2007, s. 15).
Partnerstwa lokalne mogą mieć formalną strukturę, i w związku z tym
posiadać osobowość prawną, lub też strukturę nieformalną. Brak osobowości prawnej nie oznacza przy tym, że partnerstwo nie może funkcjonować
w oparciu o podpisane porozumienie i nie może posiadać określonej struktury, a więc „prawomocnego” lidera, określonych zasad funkcjonowania
i ustalonych reguł (samo)zarządzania. Dla metodyki osl nie jest istotny
stopień sformalizowania partnerstwa, wskazane jest natomiast podpisanie porozumienia. Dzięki niemu wszyscy wiedzą, jaki jest cel i zakres
działania partnerstwa, znają swoje role i zadania oraz zasady wspólnej
pracy. Pisemne porozumienie, stanowiąc „pamięć wspólną”, dyscyplinuje
partnerów do podejmowania działań, do których się zobowiązali w trakcie
wspólnego ustalania zasad funkcjonowania partnerstwa.

4. Planowanie: partnerzy wspólnie opracowują program działania
oraz konkretne projekty do realizacji.
Dla metodyki osl nie
jest istotny stopień
sformalizowania partnerstwa, wskazane jest
natomiast podpisanie
porozumienia.

5. Zarządzanie: określenie struktury i modelu zarządzania odpowiedniego dla danego partnerstwa.
6. Zapewnienie zasobów: pozyskiwanie środków na realizację
działań.
7. Wdrożenie: realizacja zaplanowanych działań.
8. Monitoring: sprawdzanie efektywności realizowanych działań.
9. Przegląd struktury: ocena partnerstwa i efektów jego pracy.
10. Korekta: wprowadzenie niezbędnych zmian w oparciu o zebrane
doświadczenia.
11. Instytucjonalizacja: stworzenie struktur oraz mechanizmów
umożliwiających kontynuację działalności partnerskiej.

Etapy tworzenia partnerstw w ujęciu Rosa Tennysona

12. Kontynuacja lub zakończenie współpracy partnerskiej.

Ros Tennyson wyróżnia 12 etapów w procesie budowania partnerstwa:

Źródło: Tennyson 2003, s. 4.

1. Ustalenie zakresu działania: określenie problemów/wyzwań, których rozwiązaniem powinno zająć się partnerstwo, oraz zbudowanie wizji przyszłego partnerstwa. Zbieranie informacji i konsultacje.

Zaprezentowany w ramce schemat Tennysona budowania partnerstw
ma charakter uniwersalny i może odnosić się do wszystkich rodzajów
partnerstw, w tym również tych inicjowanych w ramach osl . Organizator
społeczności lokalnej, budując związki partnerskie w społeczności lokalnej, powinien ten proces prowadzić metodycznie. Na potrzeby Modelu
osl zaadoptowana została metodyka opracowana z wykorzystaniem
doświadczeń Biura Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych w zakresie animowania partnerstw lokalnych. Można ją przedstawić jako regułę pięciu
kroków (por. ramka).

2. Identyfikacja: ustalanie listy potencjalnych partnerów oraz
podejmowanie z nimi rozmów, celem zmotywowania do udziału
w partnerstwie.
3. Zawiązanie partnerstwa: spotkanie potencjalnych partnerów
i wspólne z nimi opracowanie celów i zasad współpracy.
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W przypadku współpracy partnerskiej ważna jest ponadto zasada współdecydowania, wspólna praca oraz wspólna odpowiedzialność za jej wyniki.
Istotna jest przy tym równość partnerów oraz równy dostęp do informacji.
Koordynujący partnerstwem powinien zaś dbać nie tylko o osiąganie celów
partnerstwa, ale również w miarę możliwości o cele i interesy poszczególnych podmiotów wchodzących w jego skład (a nie tylko tego, z którego
sam się wywodzi). Innymi słowy, ważne jest szukanie pewnej równowagi
pomiędzy różnymi siłami, które mogą się pojawić w partnerstwie. Czynnikami gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie partnerstwa są:

Budowanie partnerstw – reguła pięciu kroków
Krok 1 jest związany z określeniem problemów/potrzeb, w rozwiązaniu/zaspokojeniu, którym winno służyć partnerstwo, rozpoznaniem
i analizą lokalnych zasobów ludzkich i instytucjonalnych, pod kątem
ich ewentualnego włączenia we wspólne działania oraz wypracowanie wstępnej wizji przyszłego partnerstwa.
Krok 2 wiąże się z przeprowadzeniem rozmów z potencjalnymi partnerami, celem przekonania do idei partnerstwa i namówienia do włączenia się we wspólne działania oraz zaproszenia ich na spotkanie
(należy pamiętać, żeby nie zrażać do siebie osób, które nie wyraziły
chęci współdziałania).
Krok 3 to spotkanie z potencjalnymi partnerami, służące wzajemnemu poznaniu się, ustaleniu celu i zasad współdziałania, określeniu
modelu i kształtu partnerstwa oraz roli poszczególnych partnerów
i ich oczekiwań. Najczęściej te sprawy są omawiane, ustalane podczas kilku kolejnych spotkań, a pierwsze spotkanie służy bardziej
wzajemnemu poznaniu się i podjęciu decyzji przez poszczególnych
partnerów, czy są zainteresowani współpracą; podczas następnych
spotkań z osobami, które zadeklarowały udział w partnerstwie, ustalane są cele i zasady partnerstwa.

gotowość poszczególnych osób do bycia partnerem;

▪▪

dobra komunikacja;

▪▪

współdecydowanie oraz współodpowiedzialność;

▪▪

przejrzystość relacji związana ze zrozumieniem zarówno ról, jak
i interesów partnerów;

▪▪

zarządzanie zarówno działaniami, jak i relacjami, z zachowaniem
równowagi w obszarze relacji i zadań.

(Radwan-Rohrenschef 2008, s. 88–97)

Krok 4 jest związany z wypracowywaniem strategii działania partnerstwa i planów działania oraz ustaleniem spraw związanych z logistycznym zabezpieczeniem działań partnerstwa (zaplecze lokalowe,
obsługa, przepływ informacji itp.).
Krok 5 wiąże się z realizacją i monitorowaniem zaplanowanych działań. Ważny w tym zakresie jest równomierny rozkład zadań między
poszczególnymi partnerami.
Źródło: Gnatowska, Wejcman 2005, s. 12–15.

Zasady budowania lokalnych partnerstw
Współpraca partnerska, jak każda współpraca, powinna opierać się na wzajemnym zaufaniu, dobrej komunikacji oraz dobrowolności uczestnictwa.
Narzędzia osl
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Tennyson podkreśla z kolei, że zasadami dobrej współpracy partnerskiej
są: jednakowe prawa partnerów, przejrzystość oraz obopólne korzyści.
Jednakowe prawa nie są tożsame z równością partnerów i oznaczają,
że każdy z partnerów ma równe prawo do tego, żeby zająć miejsce przy
stole, oraz że każdy wkład we wspólne działania jest tak samo ważny.
Przejrzystość jest związana z uczciwością oraz otwartością w funkcjonowaniu partnerstwa i stanowi niezbędny składnik każdego partnerstwa.
Obopólne korzyści oznaczają, że udział w partnerstwie winien przynosić
zarówno wspólne korzyści dla wszystkich partnerów, jak i umożliwiać
uzyskanie korzyści indywidualnych przez każdego z nich. Stanowi to
gwarancję utrzymania zaangażowania partnerów i tym samym utrwala
współpracę (Tennyson 2003, s. 6–7).
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W przypadku partnerstw inicjowanych w ramach osl , poza wymienionymi zasadami, ważne jest to, żeby w jego skład wchodzili przedstawiciele
różnych sektorów życia publicznego: instytucje publiczne, biznesowe i jak
najszerzej rozumianego sektora społecznego (obywatelskiego). Grupowe działanie pozwala na łączenie umiejętności, wiedzy i doświadczenia
przedstawicieli różnych dziedzin i podmiotów życia społecznego. I tak:
1) organizacje trzeciego sektora zazwyczaj charakteryzują się spontanicznością i kreatywnością (w ramach szeroko rozumianego sektora
społecznego warto też nie pomijać Kościołów i związków wyznaniowych,
wokół których integrują się mieszkańcy i które dysponują infrastrukturą
parafii możliwą do wykorzystania w działaniach społecznych), 2) instytucje publiczne charakteryzuje systematyczność działania i trzymanie
się procedur (co samo w sobie może prowadzić do nadmiernej rutynizacji, ale ogranicza też akcyjność inicjatyw, o co nietrudno przy dominacji
podmiotów społecznych), 3) biznes przynosi zaś ze sobą jasne definiowanie celów i konkretyzację działań. Nie wolno też zapominać o „zwykłych” ludziach; potencjał i kreatywność konkretnych mieszkańców jest
nie do przecenienia.
Istotne jest włączanie do współpracy przedstawicieli samorządu lokalnego
lub przynajmniej pozyskanie akceptacji ze strony władz lokalnych, ponieważ w innym przypadku działania partnerskie z góry mogą być skazane na
porażkę. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu w ramach partnerstwa
względnej równowagi pomiędzy partnerami, którzy mogą mieć różną pozycję i siłę oddziaływania na lokalnej scenie, różniąc się przy tym pod wieloma
względami (kultura organizacyjna, profil ideowy itp.). Partnerstwa powinny
skupiać się na rzeczywistych problemach społeczności lokalnej i podejmować
kompleksowe (a nie jedynie akcyjne) działania, dostosowane do specyfiki
danej społeczności. Istotne jest również otwarcie na poszerzanie partnerstwa.

takiego sposobu zarządzania są: maksymalna efektywność, krótki czas
realizacji inicjatyw, jasne procedury. Wadą jednak jest to, że władza spoczywa w jednych rękach i zazwyczaj nie jest wykorzystywany potencjał
wszystkich partnerów.
W przypadku partnerstw
inicjowanych w ramach
osl , poza wymienionymi
zasadami, ważne jest to,
żeby w jego skład wchodzili przedstawiciele różnych sektorów życia
publicznego: instytucje
publiczne, biznesowe
i jak najszerzej rozumianego sektora społecznego (obywatelskiego).

Zarządzanie zdecentralizowane polega na rozdzielaniu poszczególnych
aspektów zarządzania pomiędzy poszczególnych partnerów. Zaletą w tym
przypadku jest duża różnorodność inicjatyw na poziomie operacyjnym,
elastyczność i swoboda działania, większe możliwości dla indywidualnego „sprawstwa” różnych uczestników (liderzy zadaniowi). Wadą jest
natomiast większe ryzyko konfliktu interesów, brak spójności działań,
złożony (i rozłożony w czasie) proces podejmowania decyzji.
Wspólne zarządzanie oznacza to, że poszczególne zadania są powierzane
na bieżąco poszczególnym osobom, czy też instytucjom/organizacjom,
które za ich realizację odpowiadają przed pozostałymi partnerami. Zaletą
takiego rozwiązania jest elastyczność oraz budowanie poczucia wspólnej
odpowiedzialności. Wadą jest ryzyko, że poszczególni partnerzy będą
realizować zadania po swojemu, bez konsultacji z pozostałymi partnerami, a sama realizacja będzie zależała od solidności danego podmiotu.
Niezależnie od przyjętej formuły zarządzania dla powodzenia przedsięwzięć
partnerskich istotna jest funkcja lidera. Konkretna osoba może przewodzić
pracom partnerstwa przez dłuższy okres; możliwe jest też jednak rotowanie liderów, czy wybieranie różnych liderów do różnych zadań, stosownie
do ich indywidualnych predyspozycji (Tennyson 2003, s. 18–20).

Partnerstwa mogą być zarządzane w trojaki sposób: 1) scentralizowany,
2) zdecentralizowany oraz 3) wspólnie przez partnerstwo.

Zarządzanie partnerstwami inicjowanymi w ramach osl powinno zmierzać
w kierunku „podzielnego liderstwa”, ponieważ stwarza to płaszczyznę
do tego, żeby każdy z partnerów miał możliwość wejścia w rolę lidera.
Dominującym zaś sposobem zarządzania winno być zarządzanie wspólne. Zaznaczamy, że sam organizator społeczności lokalnej powinien być
raczej animatorem niż liderem partnerstwa i podejmowanych w jego
ramach inicjatyw (więcej na ten temat – Model osl 2013, Rozdział 2).

Zarządzanie scentralizowane oznacza zarządzanie przez jednego partnera, który podejmuje decyzje w imieniu całego partnerstwa. Zaletami

Proces budowania partnerstwa ma charakter ciągły i dynamiczny. Jego
utrzymywanie wymaga stałego ulepszania, doskonalenia procedur
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Organizator społeczności lokalnej powinien
być raczej animatorem
niż liderem partnerstwa
i podejmowanych w jego
ramach inicjatyw.

współdziałania oraz reagowania na zmiany zachodzące wewnątrz zespołu
i na zewnątrz. Wpływ na funkcjonowanie partnerstwa mają takie czynniki jak:
▪▪

wypracowanie wspólnego zrozumiałego dla wszystkich partnerów
języka, co oznacza eliminowanie „sektorowych” żargonów, jakimi posługują się poszczególne instytucje/organizacje; ponadto
niezbędne jest uwspólnienie podejścia do spraw, którymi ma się
zajmować partnerstwo, ponieważ każdy sektor ma swoje własne
podejścia i procedury rozwiązywania problemów;

▪▪

tworzenie przestrzeni do dyskusji – dzięki wspólnym rozmowom
możliwe jest uwspólnienie wizji, ustalenie priorytetów, podział
odpowiedzialności; dobra komunikacja sprzyja budowaniu zaufania;
potrzebne są więc cykliczne spotkania, które powinny być dobrze
zorganizowane i angażujące uczestników w pełnienie różnych
funkcji, np. przewodniczenie spotkaniu, moderowanie dyskusji,
prowadzenie notatek;

▪▪

prowadzenie dokumentacji partnerstwa – powinna ona zawierać
nie tylko oficjalne dokumenty, ale i notatki ze spotkań, które powinny zawierać informacje dotyczące podjętych decyzji, ustalonych
działań i zagadnienia do dalszej dyskusji; warto dokumentować
działania partnerstwa również w formie wizualnej; to najlepszy
sposób na dokumentowanie „dowodów zmiany” i dobre narzędzie
promocji partnerstwa;

▪▪

kreowanie kultury „uczenia się”, co oznacza, że każde partnerstwo należy traktować jako płaszczyznę aktywnego uczenia
się – partnerzy uczą się poprzez działanie oraz czerpią z wiedzy
i doświadczenia współpartnerów;

▪▪

ustalenie zasad obowiązujących na wspólnych spotkaniach, które
ułatwiają komunikację i współpracę – np. „słuchamy, co inni mają
do powiedzenia”, „nie przerywamy”, „mówimy krótko i na temat”.

Obszary i zakres działania partnerstw lokalnych
W ramach organizowania społeczności lokalnej partnerstwa mogą mieć
różne cele i zakres działań. Partnerstwa mogą zajmować się całokształtem problemów konkretnej społeczności terytorialnej, jak i sprawami
określonych grup, np.: osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży, czy
też seniorów. Różny może być również zasięg ich oddziaływania. Mogą
być bowiem tworzone partnerstwa o charakterze „strategicznym”, które swoim zasięgiem obejmują teren gminy, dzielnicy czy dużego osiedla,
jak i partnerstwa, które pracują na rzecz społeczności mikro, np. mieszkańców konkretnych bloków socjalnych.
W pierwszym przypadku członkami partnerstw powinni być w szczególności przedstawiciele instytucji i organizacji współodpowiedzialnych za
lokalną politykę społeczną. Rolą partnerstw strategicznych jest bowiem
tworzenie wizji, przygotowywanie programów naprawczych i profilaktycznych. Należy przy tym podkreślić, że zajmowanie się zbyt szerokim
katalogiem spraw nie jest wskazane. Partnerstwa winny określić obszar
aktywności, jeśli zaś spraw do załatwienia jest więcej – powinny w swoich ramach tworzyć zespoły zadaniowe i koalicje problemowe. Do ich
składu można (i warto) dopraszać osoby spoza instytucji i organizacji
partnerskich. Partnerstwa działające na poziomie mikro powinny zaś
być współtworzone przez instytucje i organizacje lokalne bezpośrednio zaangażowane w prowadzone działania oraz samych mieszkańców.
Każde partnerstwo inicjowane w ramach osl powinno mieć jasno określone cele i zasady funkcjonowania oraz opierać swą działalność na

(Tennyson 2003, s. 21–23)
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Organizator społeczności lokalnej, budując partnerstwa w ramach osl ,
powinien pamiętać o ogólnej zasadzie pracy nie tyle dla społeczności, ile
ze społecznością i w społeczności. Przekłada się to na unikanie wchodzenia przez niego w role stricte sprawowane przez liderów (lepiej szukać
liderów różnych inicjatyw wśród przedstawicieli poszczególnych partnerów), uwrażliwienie parterów na „aksjologię osl”, utrzymanie otwartego
charakteru partnerstwa i jawności wszelkich jego działań. Ważne jest
unikanie akcyjności zadań, czy czysto formalnego charakteru partnerstw
(istotna wada projektowej kultury współpracy).
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regularnych spotkaniach członków. W przypadku partnerstw o charakterze strategicznym spotkania powinny odbywać się co najmniej raz
na kwartał. Partnerstwa pracujące w skali mikro powinny spotykać się
nie rzadziej niż raz w miesiącu, zaś zespoły zadaniowe i koalicje problemowe powinny odbywać spotkania nawet częściej, tyle że zwoływane
ad hoc stosownie do potrzeb wynikających z realizacji danego zadania
czy projektu.

▪▪

stopień spójności, czyli więzi między członkami;

▪▪

dynamika rozwojowa.

4.2.2. Grupy w społeczności lokalnej

▪▪

zadaniowym, który dotyczy produktywności grupy, czyli zadań,
jakie dana grupa podejmuje i sposobów ich realizacji;

▪▪

społecznym, który jest związany ze spójnością grupy, czyli zależnościami występującymi między uczestnikami grupy: jak się ze
sobą czują i na czym polega ich udział w grupie.

Człowiek ma naturalną skłonność do przebywania z innymi ludźmi i łączenia się w grupy, które ułatwiają zaspokajanie potrzeb, są ważnym źródłem
informacji oraz gwarantują pomoc i wsparcie w trudnych chwilach na
zasadzie wzajemności (Oyster 2000, s. 75). Zaangażowanie w grupę jest
też podstawową formą aktywności społecznej. Z perspektywy społecznej aktywność grupowa jest bardziej efektywna niż działania na własną
rękę, choćby najbardziej zaangażowanych społeczników. W grupie jest
po prostu łatwiej, zwłaszcza gdy problemy, czy też zadania do rozwiązania, są skomplikowane.
Najważniejszą grupą jest, oczywiście, rodzina jako grupa naturalna i pierwotna. Ale w określonych fazach życia jednostki ważną rolę odgrywają
też grupy rówieśnicze (klasa szkolna, grupa studencka) oraz grupy oparte na wspólnocie zainteresowań czy potrzeb (drużyna sportowa, kółko
taneczne, grupa seniorska). Uwzględniając różne konteksty i dziedziny
życia, liczba grup, w których uczestniczy jednostka, może być naprawdę
duża (Sztompka 2003, s. 190).
Grupę społeczną charakteryzują następujące cechy:
▪▪

cel, jakiemu jej istnienie służy;

▪▪

interakcje, w jakich pozostają jej członkowie;

▪▪

struktura grupowa: podział ról, władzy, hierarchia zależności;
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(Wosińska 2004, s. 253)
Każda grupa społeczna funkcjonuje w dwóch podstawowych, wzajemnie
przenikających się wymiarach:

(Oyster 2000, s. 24 za: Ellis, Fisher 1994, s. 22)
W praktyce, w zależności od rodzaju grupy, któryś z tych dwóch wymiarów staje się dominujący. Na przykład w grupach obywatelskich i edukacyjnych przeważa aspekt zadaniowy, który jednak łącząc ludzi, wpływa
również na budowanie wzajemnych relacji między członkami, co oznacza,
że grupa funkcjonuje również w wymiarze społecznym. Z kolei w grupach
samopomocowych wiodącą rolę ma wymiar społeczny. Ale i te grupy zajmują się realizacją konkretnych zadań związanych z rozwiązywaniem
problemów, w które są uwikłani ich członkowie.
Grupy wywierają znaczący wpływ na zachowanie jednostek, mogą więc
służyć także celowemu modyfikowaniu zachowań czy postaw. Stąd praca z grupami może być i jest ważnym elementem procesu wywoływania
zmiany społecznej w ramach procesu osl . Inicjowanie różnych grup jest
też dla organizatora społeczności lokalnej narzędziem integracji mieszkańców. Ludziom biernym czy wycofanym trudno przychodzi zidentyfikowanie się z całą społecznością. Zaangażowanie i identyfikacja z grupą
przychodzą łatwiej. Tworzenie grup i następnie budowanie relacji między
nimi jest więc skutecznym sposobem „cementowania” zdezorganizowanej społeczności.
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Grupy wywierają znaczący wpływ na zachowanie jednostek, mogą
więc służyć także celowemu modyfikowaniu
zachowań czy postaw.

Grupy edukacyjne odgrywają ważną rolę w procesie ukierunkowanym
na zmianę społeczną, ponieważ ich celem jest wyposażenie osób w nich
uczestniczących w wiedzę oraz umiejętności, jakich im brakuje, a jakie
chcieliby, czy też powinni posiadać. Spotkania grup tego rodzaju są zbliżone do zajęć szkolnych i trwają określony czas, przewidziany na osiągnięcie założonego celu kształceniowego. Mogą one dotyczyć różnych
spraw, np.: komunikacji, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów,
czy też problemów, jakie są udziałem uczestników (Oyster 2002, s. 333).

Dlaczego warto zawiązywać grupy?
„Tworzenie i wspieranie grup (na zasadzie animacji, samoorganizacji
i samopomocy) jest narzędziem umożliwiającym realizację działań zarówno w społecznościach o charakterze terytorialnym, jak kategorialnym.
(...) w pracy ze społecznością lokalną, nawet o charakterze mikro, nie jest
możliwe jednoczesne prowadzenie działań ze wszystkimi mieszkańcami
i łatwiej jest oddziaływać – przynajmniej początkowo – na mniejszą liczbę
osób uwikłanych w podobne problemy. Dlatego też zadaniem organizatora jest inicjowanie różnego rodzaju grup społecznych, ukierunkowanych
na wywoływanie zmian na poziomie indywidualnym, grupowym oraz na
poziomie całej społeczności.

Za pośrednictwem grup edukacyjnych, które są formą edukacji pozaformalnej, możliwe jest wyposażenie członków społeczności lokalnych
w wiedzę oraz umiejętności, dzięki którym łatwiej będzie im rozwiązywać zarówno problemy indywidualne, jak i zbiorowe. Tematyka spotkań
w grupach jest praktycznie nieograniczona. Edukacja może dotyczyć
kształtowania umiejętności społecznych (np. w zakresie wychowywania
dzieci, czy gospodarowania domowym budżetem), umiejętności quasi-zawodowych (poruszanie się po rynku pracy, funkcjonowanie w warunkach
stresu), zachowań prozdrowotnych, ekologii itp.

W proces osl angażowane są w szczególności małe grupy społeczne, do
których zalicza się grupy samopomocowe, profesjonalne grupy wsparcia,
grupy obywatelskie i edukacyjne oraz większe grupy przedstawicieli społeczności/grup kategorialnych, takich jak np. klub seniora, klub dla mam.

Nabywanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności jest niezwykle ważne
w przypadku osób, grup i społeczności marginalizowanych. Sprzyja
bowiem uaktywnieniu ludzi, włączaniu ich w życie społeczne, korzystaniu przez nich z przysługujących im praw. Wartością dodaną wspólnych
spotkań w grupie edukacyjnej jest nawiązywanie bliższych kontaktów
z innymi ludźmi, wymiana doświadczeń oraz wzajemne wspieranie się;
funkcjonowanie pozaformalnej grupy edukacyjnej ma bowiem także
wymiar stricte społeczny.

(...) zadaniem organizatora winno być inicjowanie nowych grup, jak
i wspieranie grup istniejących, i wykorzystywanie ich potencjału w procesie zmian. Ponadto powinien on podejmować działania ukierunkowane
na integrowanie ze sobą wszystkich grup działających w danej społeczności lokalnej”.
Źródło: Model osl 2013.

Rodzaje grup: różne oblicza samopomocy
Zadaniem organizatora jest wspieranie istniejących już w społeczności
grup oraz inicjowanie powstawania nowych, przy zachowaniu zasady dobrowolnego uczestnictwa oraz równości członków. Szczególnie
znaczące z perspektywy osl są cztery rodzaje grup: 1) grupy edukacyjne, 2) grupy samopomocowe, 3) profesjonalne grupy wsparcia oraz
4) grupy obywatelskie.
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Grupy samopomocowe to dobrowolne, małe struktury nastawione na
wzajemną pomoc oraz osiągniecie określonego celu. Są one tworzone
dla i przez ludzi uznających, że łączy ich podobna sytuacja życiowa, czy
doświadczane problemy i dlatego mogą się nawzajem wspierać w ich
rozwiązywaniu, przezwyciężaniu utrudniających życie ograniczeń, czy
osiąganiu pożądanych zmian w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. W grupach tych nacisk położony jest na wzajemne bezpośrednie
oddziaływanie „twarzą w twarz” oraz na osobistą odpowiedzialność
członków. Dostarczają one wsparcia emocjonalnego, a często również
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Funkcjonowanie pozaformalnej grupy edukacyjnej ma bowiem
także wymiar stricte
społeczny.

materialnego. Grupy samopomocowe często propagują idee oraz wartości
sprzyjające budowaniu (odbudowywaniu) własnej tożsamości jednostek
(Szmagalski 1994, s. 156–157).
Grupy samopomocowe mogą koncentrować się na problemach, od których
człowiek nie może do końca uwolnić się nigdy, np. uzależnienie od alkoholu, czy zaburzenia i choroby psychiczne, a zatem uczestnictwo w grupie
może trwać przez wiele lata (nawet do końca życia). Stany wymagające
wsparcia mogą jednak mieć również charakter czasowy, np. przeżywanie
żalu po stracie bliskiej osoby (Oyster 2002, s. 336).

Samopomoc może być wykorzystywana jako narzędzie nie tylko wspomagające, ale wręcz podstawowe w rozwiązywaniu trudności natury
emocjonalnej, interpersonalnej, zdrowotnej, czy też społecznej. Tego
rodzaju problemy, w większym lub w mniejszym stopniu, w jakimś okresie życia są udziałem każdego człowieka. Każdy bowiem w swoim życiu
styka się np. z chorobą, śmiercią bliskiej osoby, stresem itp. Nie każdy
jednak jest w stanie samodzielnie stawić im czoła, większość natomiast
potrzebuje pomocy i wsparcia ze strony innych.

Rodzaje grup samopomocowych
▪▪ grupy skupiające ludzi, którzy zdaniem społeczności odbiegają
od normy i w związku z tym są „naznaczeni społecznie”, np. alkoholicy, osoby po zakładzie karnym;
▪▪ grupy osób, które są związane z ludźmi „naznaczonymi”
i cierpią z powodu konsekwencji tego piętna, np.: rodziny osób
uzależnionych;

Rozwiązaniem dla osób o słabszej psychice może być zatem udział
w grupach samopomocowych, które skupiając osoby o podobnych problemach, dostarczają zarówno wsparcia psychologicznego (umożliwiają
samodoskonalenie, pokonanie nieśmiałości, wyrażanie emocji, przełamują samotność i pozwalają na samoakceptację, i uzyskanie akceptacji
ze strony innych), jak i materialnego. Dlatego też inicjowanie grup samopomocowych winno należeć do podstawowych zadań organizatora społeczności lokalnej. Nie jest to oczywiście sprawą prostą, ponieważ ludzie
niechętnie przyznają się do bezradności, cierpienia, poczucia krzywdy.
Niezbędne są zatem cierpliwość i empatia, żeby do nich dotrzeć i przekonać ich, że warto. Należy przy tym pamiętać, że wymienione powyżej
elementy utrudniające mogą pełnić także funkcję motywującą do poszukiwania wsparcia, wzmacniając szanse na to, że osoby te przyłączą się
do grupy samopomocowej.

▪▪ grupy ludzi z problemami nie powodującymi naznaczenia, ale przyczyniające się do społecznej izolacji, np.: matki samotne, rodzice
dzieci niepełnosprawnych, czy też same osoby niepełnosprawne;
▪▪ grupy etniczne, religijne, rasowe będące środkiem obrony przed
dyskryminacją ze strony społecznych większości oraz zachowaniem tożsamości kulturowej;
▪▪ grupy powoływane do rozwiązywania problemów społecznych
zarówno o charakterze lokalnym i ponadlokalnym, np.: grupy
ekologiczne, grupy obywatelskie.

Samopomoc kładzie nacisk na samostanowienie, wiarę we własne siły
(choć nie tylko) oraz wykorzystywanie własnego potencjału w pokonywaniu trudności, sprzyja przejmowaniu przez ludzie kontroli nad własnym

Źródło: Typologia M. Levina i D.V. Perkins omówiona w: Załuska 1998, s. 82–83.
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Grupy samopomocowe mają szczególne znaczenie w procesie osl ,
ponieważ są nie tylko narzędziem pobudzania ludzkiej aktywności, ale
przede wszystkim służą rozwiązywaniu różnych problemów, w które są
uwikłani członkowie społeczności lokalnych. Ponadto także wszystkie
pozostałe grupy „profilowane” (edukacyjne, obywatelskie, profesjonalne
grupy wsparcia, szersze grupy środowiskowe) oparte są w mniejszym
lub większym stopniu na idei samopomocy. Dlatego omówieniu samopomocy i grup samopomocowych poświęcimy nieco więcej miejsca niż
pozostałym rodzajom grup.
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Samopomoc może być
wykorzystywana jako
narzędzie podstawowe
w rozwiązywaniu trudności natury emocjonalnej, interpersonalnej, zdrowotnej, czy też
społecznej.

życiem, zamieniając ich deficyty w aktywa. Samopomoc niejako ustawia
człowieka uwikłanego w problem w sytuacji nie tylko biorcy, ale i dawcy.
Zmianie ulegają zatem relacje między tymi, którzy z pomocy korzystają,
a tymi, którzy ją świadczą, dzięki czemu:
▪▪

Funkcje grup samopomocowych
▪▪ Funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb i aspiracji członków
grupy:

zmniejsza się liczba osób korzystających z pomocy, wzrasta zaś
liczba jej dawców;

▪▪

człowiek otrzymujący pomoc ma świadomość tego, że rewanżuje się tym samym, przez co unika degradacji, jakiej doświadczają
osoby będące wyłącznie biorcami;

▪▪

dzięki temu, że tak wiele osób pomaga innym wzrasta ogólna zdolność ludzi do świadczenia pomocy w całej wspólnocie.

Samopomoc opiera się na kompetencjach człowieka, które wynikają z jego
doświadczenia, oraz kładzie nacisk na osobisty, nieformalny, prosty i bezpośredni charakter kontaktów. Bazuje na wzajemnym porozumieniu członków grupy oraz rozwijającej się między nimi sieci wzajemnych powiązań.
Samopomoc nie jest towarem, który można kupić, jest natomiast czymś,
co konsument musi sam wyprodukować, wykorzystując wewnętrzne zasoby oraz doświadczenia własne i innych osób znajdujących się w podobnej
sytuacji. Samopomoc ma duży potencjał innowacyjności: nie podlega regulacjom ustawowym, dzięki czemu zawsze można szukać nowych sposobów
(współ)radzenia sobie z trudnościami. Obejmuje tak różne formy działania,
jak: samodzielne (choć inspirowane przykładem innych) rzucanie palenia,
wzajemna pomoc koleżeńska w pracy, czynny przez całą dobę telefon zaufania, konkretna pomoc materialna lub emocjonalna sąsiadów itp. Może być
świadczona w każdym miejscu (np.: na ulicy, w szkole, w domu kultury),
zarówno podczas kilkuminutowej rozmowy z kolegą, jaki i kilkugodzinnego
spotkania w grupie (Riessman, Carroll 2000, s. 17–22; 27; 50).
Grupy samopomocowe, podobnie jak bardziej zorganizowane organizacje
samopomocowe, pełnią w życiu społecznym dwie podstawowe funkcje:
1) funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb, zainteresowań i aspiracji
członków grupy oraz 2) funkcje wiążące się z zaspokajaniem potrzeb
szerszej społeczności (por. ramka).
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• funkcja afiliacyjna stanowiąca odpowiedź na jedną z podstawowych potrzeb każdego człowieka, czyli potrzebę przynależności, której zaspokojenie warunkuje utrzymanie równowagi
psychicznej;
• funkcja ekspresyjna polegająca na umożliwieniu jednostce
samorealizacji, poprzez rozwijanie zainteresowań, czy też
pogłębianie wiedzy;

Samopomoc kładzie
nacisk na osobisty, nieformalny, prosty i bezpośredni charakter
kontaktów. Bazuje na
wzajemnym porozumieniu członków grupy oraz
rozwijającej się między
nimi sieci wzajemnych
powiązań.

• funkcja pomocowa związana z niesieniem bezpośredniej pomocy członkom w chwili, gdy znajdują się oni w potrzebie, np. pomoc
materialna, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
▪▪ Funkcje związane z zaspokajaniem potrzeb szerszej społeczności:
• funkcja integracyjna, która jest związana z tworzeniem lub odbudowywaniem więzi społecznych, zbliżaniem do siebie przedstawicieli
danej społeczności;
• funkcja wychowawcza polegająca, w szczególności na przyczynianiu się do swoistego wychowania społeczeństwa, uczenia tolerancji
i akceptacji dla osób niepełnosprawnych czy upośledzonych, wrażliwości na los drugiego człowieka; pomocy w wyrównywaniu braków
w sferze psychofizycznej;
• funkcja reprezentacji jest związana z wyrażeniem punktu widzenia
i interesów grup, negocjacji z sektorem publicznym – jest to funkcja
grupy nacisku.
Źródło: Załuska 1998, s. 38–42.
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Profesjonalne grupy wsparcia to szczególny rodzaj grup samopomocowych. Grupa taka to rodzaj wsparcia adresowanego do ludzi o podobnych
problemach. Tak jak każda grupa samopomocowa dostarcza ona pomocy
psychologicznej, wzmacnia członków w pokonywaniu trudności, pomaga
w odzyskaniu wiary w siebie i odbudowaniu poczucia własnej wartości.
Jej cechą wyróżniającą jest to, że stałym uczestnikiem jest profesjonalista, przedstawiciel jednego z zawodów pomocowych, który wspiera
uczestników w wysiłku ukierunkowanym na rozwiązywanie problemów
przy wykorzystaniu ich doświadczeń oraz potencjału. Takim profesjonalistą jest, co oczywiste, psycholog-terapeuta, ale może nim być także
pedagog, pracownik socjalny, organizator społeczności lokalnej (Załuska
1998, s. 84). Udział profesjonalisty w grupie wspomaga jej efektywność,
ponieważ poza wykorzystywaniem potencjału własnego uczestnicy mają
możliwość korzystania z pomocy, wsparcia osoby, która jest wyposażona w wiedzę i umiejętności z danej dziedziny. Grupy tego rodzaju mogą
być tworzone np.: dla osób współuzależnionych, nieradzących sobie ze
stresem, czy też wychowaniem dzieci, czy dla osób chorych psychicznie.

w pełni dobrowolna, zaś sposób jej zorganizowania ma generalnie charakter nieformalny. Czas funkcjonowania uzależniony jest natomiast od
rodzaju zadania, jakiego się ona podejmuje. Po jego wykonaniu następuje samorozwiązanie grupy, zazwyczaj ma więc ona charakter krótkotrwały. Grupa obywatelska zorientowana jest więc zadaniowo, chociaż
oczywiście grupy te nie są pozbawione wymiaru społecznego, zawiązane
w trakcie akcji obywatelskich bliższe relacje najczęściej nie zanikają po
zakończeniu zadania i mogą stać się bazą do tworzenia kolejnych grup
i podejmowania kolejnych wyzwań (Bąbska 2005, s. 22).
Większe grupy dla społeczności kategorialnych. Organizator społeczności lokalnej, poza inicjowaniem małych grup społecznych, może również
inicjować większe grupy, w szczególności dla przedstawicieli różnych
grup kategorialnych. Ich przykładem mogą być:
▪▪

Kluby seniora, których celem jest przełamywanie izolacji i samotności osób starszych, ich aktywizacja i integracja oraz tworzenie
nowych więzi społecznych nie tylko w kręgu seniorów, ale również
z innymi, zwłaszcza z młodym pokoleniem. Zakres działania klubu powinien być dostosowany do potrzeb uczestników i oparty
na ich potencjale. W klubie mogą być organizowane np.: zajęcia
edukacyjne, kółka zainteresowań, zajęcia ruchowe, spotkania
z ciekawymi ludźmi, zabawy taneczne, wycieczki.

▪▪

Kluby dla mam, będące miejscem spotkań dla kobiet wychowujących dzieci, w którym mogą spotkać się z innymi mamami, porozmawiać, jak również nauczyć się czegoś przez udział w zajęciach
edukacyjnych lub samopomocowych odpowiadających ich potrzebom. Kluby tego rodzaju mogą również umożliwiać oderwanie się
od codziennych obowiązków domowych i pozwolić miło spędzić
czas w gronie innych mam.

▪▪

Kluby młodzieżowe, których celem jest przeciwdziałanie przez
profilaktykę niekorzystnym zjawiskom wśród młodzieży (np.
przemoc, uzależnienia) i pomoc jej w rozwiązywaniu różnych
problemów. Kluby te prowadzą zajęcia dostosowane do potrzeb
uczestników, które mogą polegać np.: na organizowaniu pomocy

Grupy obywatelskie w wąskim ujęciu są rodzajem grup samopomocowych
ukierunkowanych na zmianę sytuacji zewnętrznej a nie wzmocnienie
poszczególnych ich członków. Grupa taka jest tworzona przez członków
danej społeczności w celu rozwiązania konkretnego lokalnego problemu. Można powiedzieć, że samopomoc ma tu wymiar społecznościowy.
W szerszym ujęciu grupa obywatelska to:
▪▪

niewielka struktura, licząca od kilku do kilkunastu osób, co umożliwia jej uczestnikom utrzymywanie osobistych i bezpośrednich
kontaktów;

▪▪

tworzona przez członków danej społeczności, którzy łączą się do wykonania konkretnego, najczęściej jednego zadania, czy też rozwiązania
lub złagodzenia określonego problemu utrudniającego funkcjonowanie,
a którym nikt w wystarczającym stopniu się nie zajmuje.

Działania grupy obywatelskiej są zatem nakierowane na osiągnięcie
dobra wspólnego, w konsekwencji wpływają na poprawę warunków życia
i rozwój wspólnoty lokalnej. Przynależność do grupy obywatelskiej jest
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Przynależność do grupy
obywatelskiej jest w pełni dobrowolna, zaś sposób jej zorganizowania
ma generalnie charakter
nieformalny.

w nauce, zajęć socjoterapeutycznych, czy też rozwijających zainteresowania w różnego rodzaju kółkach, np.: filmowym, fotograficznym, muzycznym, plastycznym lub sportowym.
▪▪

bezpośrednim bodźcem do powstania grupy było przedstawienie problemów i potrzeb mieszkańców osiedla śb podczas spotkania obywatelskiego, które odbyło się 24 listopada 2011 r. Starsi mieszkańcy osiedla
przekonali się, że tylko poprzez wspólne działanie mogą rozwiązywać
swoje problemy (m.in. przeciwdziałać samotności) oraz zaspokajać własne potrzeby (m.in. potrzebę stworzenia miejsca do systematycznych
spotkań i potrzebę integracji osób starszych na osiedlu śb).

Kluby integracji społecznej, których tworzenie i funkcjonowanie
określa Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Ich działania są skierowane do osób zagrożonych społecznym
wykluczeniem i polegają w szczególności na organizowaniu działań
mających na celu pomoc w znalezieniu pracy, poradnictwo prawne,
oraz działalność samopomocową w zakresie zatrudnienia, spraw
mieszkaniowych i socjalnych. Należy jednak zaznaczyć, że kluby
te, wbrew swej nazwie, w ostatnich latach profilują swą działalność
w kierunku reintegracji zawodowej kosztem reintegracji społecznej.
Mimo wszystko kis-y pozostają miejscem, w którym można znaleźć cenne grupy samopomocowe i profesjonalne grupy wsparcia.

Rezultaty:

▪▪ systematyczna (ok. 2 razy w miesiącu) możliwość spotkań
dla osób starszych i samotnych zamieszkałych na osiedlu śb;
▪▪ w spotkaniach bierze udział średnio 15 osób;
▪▪ udzielanie wsparcia i wzajemne radzenie sobie w pokonywaniu
trudności wśród seniorów;

Duże grupy, które mogą być oczywiście jeszcze innego rodzaju niż wymienione powyżej, gdzie będą łączyć w sobie samopomoc, edukację oraz
rekreację. Sprzyjają one społecznemu zakorzenieniu słabszych członków
wspólnoty lokalnej. Ich istnienie dodatkowo sprzyja „agregacji” problemów
poszczególnych grup kategorialnych w szersze „kwestie”, czyli sprawy
ważne dla całej społeczności. Grupy tego rodzaju mogą mieć zarówno
nieformalny, jak i formalny charakter, który na pewno dotyczy klubów
integracji społecznej.

▪▪ pokonanie izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej)
i wewnętrznej (osobistej, duchowej);
▪▪ rozwijanie nowych form radzenia sobie z samotnością;
▪▪ pokonanie nieśmiałości i zahamowań w kontaktach z innymi;
Z ŻYCIA WZIĘTE

Powołanie grupy samopomocowej dla seniorów
– Bielsko-Biała

▪▪ wydobycie ze stanu przygnębienia;
▪▪ zwiększenie poczucia własnej wartości (podniesienie samooceny);

„Z kim: Rada Osiedla śb; mieszkańcy osiedla śb.

▪▪ zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;

Przebieg: 12 spotkań, grudzień 2011 r. – październik 2012 r. (w tym –
przerwa wakacyjna)”.

▪▪ podniesienie aktywności osób starszych w społeczności lokalnej
(zwiększenie kontaktów pomiędzy mieszkańcami osiedla śb)”.

„Idea powołania grupy samopomocowej zrodziła się w 2011 r. w wyniku
działań podejmowanych dla osób samotnych i starszych. Natomiast

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Bielsku-Białej (dotyczy projektu „razem raźniej”).
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Etapy tworzenia grup
Inicjowanie grup w społeczności lokalnej leży najczęściej po stronie organizatora społeczności lokalnej, ponieważ członkowie społeczności lokalnych
często nie mają świadomości, jakie korzyści może przynieść im uczestnictwo w grupach. Jako inicjator grup, organizator musi się do ich tworzenia
bardzo dobrze przygotować. Proces przygotowawczy składa się z dwóch
podstawowych etapów: 1) rozpoznania problemów mieszkańców oraz
2) opracowania projektu.
Rozpoznanie problemów obejmuje sporządzenie diagnozy problemów
(za problemy do rozwiązania można też uznać deprywację określonych
potrzeb): kogo dotyczą (liczba osób dotkniętych problemem, ich cechy
społeczno-demograficzne), jakie konkretnie są to problemy (długotrwałe
pozostawanie bez pracy, uzależnienia, wycofanie, niepełnosprawność),
na jakim terenie występują, czym się objawiają, jakie są ich skutki. Rozpoznać należy też potencjał mieszkańców, czyli ocenić ich siły wewnętrzne:
motywację i zainteresowanie włączaniem się we wspólne działania. Warto też rozpoznać zasoby infrastrukturalne w posiadaniu społeczności,
z których mogłyby korzystać grupy mieszkańców. Dopiero po rozpoznaniu
sytuacji i jej analizie organizator jest w stanie trafnie określić, inicjowanie jakich grup może wesprzeć proces zmiany społecznej. Po podjęciu
tej decyzji powinien on przystąpić do przygotowania planu utworzenia
grupy, czyli do opracowania projektu.
Opracowanie projektu to przygotowanie planu utworzenia grupy, który
jest taki sam dla każdego rodzaju grupy i powinien określać:
▪▪

cele tworzenia grupy;

▪▪

skład grupy;

▪▪

rodzaj członkostwa;

▪▪

sposoby działania i środki do jego realizacji;

▪▪

miejsce spotkań;
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▪▪

harmonogram działań;

▪▪

sposób oceny realizacji projektu;

▪▪

środki na realizację.

(de Robertis, Pascal 1999, s. 201–204)
Organizator, przygotowując się do zainicjowania grupy, musi dokonać
wyboru czy dookreślenia kluczowych „zmiennych”, które będą miały
istotny wpływ na jej tożsamość i funkcjonowanie. Zalicza się do nich:
1) cele pracy z grupą, 2) skład grupy oraz 3) charakter grupy (otwarta/
zamknięta).
Cele pracy z grupą można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach: po
pierwsze – jako chęć niesienia pomocy poszczególnym członkom grupy
w rozwiązywaniu ich problemów; po drugie – jako nośnik zmian społecznych. Określenie celów grupy wskazuje kategorie osób, które mogą wejść
do grupy. W grupie szybko ujawniają się trzy rodzaje celów: organizatora,
indywidualne każdego z uczestników grupy oraz grupy jako całości, które
mogą różnić się między sobą, zwłaszcza jeśli chodzi o cele organizatora
i członków grupy. Organizator społeczności lokalnej nie może forsować
celów odrzucanych czy kwestionowanych przez mieszkańców.
Od decyzji, co do składu grupy zależy, czy zainicjowana grupa będzie miała względnie trwałą strukturę i to, jak będzie się rozwijała. Zastanawiając
się nad składem grupy, należy uwzględnić dwa czynniki: wielkość grupy
oraz jej charakter (jednorodna – wewnętrznie zróżnicowana). Grupa winna
liczyć tyle osób, żeby możliwe było wzajemne komunikowanie się, należy
przy tym pamiętać, że w mniejszych grupach może brakować wielości
poglądów, zaś w zbyt dużych utrudnione może być kształtowanie się
relacji osobistych. W podejściu osl przyjmuje się, że w grupach samopomocowych i grupach wsparcia optymalna liczba członków to 6–12 osób,
w grupach edukacyjnych – 10–20 osób, w grupach obywatelskich od 3
do (nawet) kilkudziesięciu osób, zaś duże grupy funkcjonujące w formule
klubów mogą składać się z kilkudziesięciu osób. Aby zachować spójność
i stabilność, i zdolność komunikacji wewnętrznej, grupa powinna być
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w miarę jednorodna, chociaż stopień tej jednorodności zależy od celów,
jakie przed sobą stawia. O jednorodności decyduje przede wszystkim
wspólny problem lub potrzeba. Innymi wspólnymi cechami członków
grupy mogą być: wiek, płeć, wykształcenie, zawód, status społeczny itp.
Do wszystkiego należy jednak podchodzić zdroworozsądkowo i nie unikać pewnego zróżnicowania, które może, co prawda, stać się przyczyną konfliktów, ale też może pozytywnie wpływać na rozwój i dynamikę
grupy. Trzeba szukać optimum. Większy poziom jednorodności powinny
zachować grupy samopomocowe i wsparcia, a mniej jest ona potrzebna
w przypadku grup edukacyjnych i obywatelskich.
W grupach inicjowanych w ramach osl uczestnictwo zawsze powinno
być dobrowolne. Należy jednak określić, czy grupa ma mieć charakter
otwarty, czy zamknięty. Otwartość oznacza „rotowanie składem”: mieszkańcy mogą dołączać do grupy i z niej odchodzić w każdym momencie jej
funkcjonowania; takie rozwiązanie może zostać przyjęte np. w grupach
obywatelskich, a skład grupy rodziców utworzonej przy szkole będzie
nawet z założenia fluktuować (uczestniczą w niej rodzicie, których dzieci
akurat uczą się w szkole). Grupy zamknięte, jak wynika z samej nazwy,
po zawiązaniu się nie dopuszczają do siebie nowych uczestników, chyba
że za zgodą wszystkich uczestników. Taki właśnie charakter winny mieć
grupy, których celem jest wzajemna pomoc w rozwiązywaniu osobistych
problemów, czyli grupy samopomocowe i grupy wsparcia. Częste zmiany
uczestników zaburzają tu proces „stawania na nogi”, naruszają intymny
charakter relacji (członkowie zwierzają się sobie nawzajem z trudnych
spraw osobistych). Wiele zależy tu też od specyfiki „usytuowania” grupy.
Grupa samopomocowa rodziców dzieci niepełnosprawnych może być
otwarta, natomiast grupa wsparcia dla ofiar przemocy powinna mieć
charakter zamknięty (por. de Robertis, Pascal 1999, s. 204–208).
Po zakończeniu etapu przygotowawczego przychodzi pora na wdrożenie
projektu, co jest związane z realizacją kilku kroków:
▪▪

rekrutacja uczestników;

▪▪

wstępne rozmowy z kandydatami na członków grupy;
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▪▪

przygotowanie pierwszego spotkania grupy;

▪▪

zaproszenie zainteresowanych;

▪▪

przeprowadzenie spotkania.

W procesie rekrutacji mogą być stosowane dwie formy. Pierwszą jest
rekrutacja bezpośrednia, kiedy organizator kieruje osobiste zaproszenia do znanych mu osób, z myślą o których przygotowywał projekt;
w przypadku grup obywatelskich sposobem rekrutacji są m.in. spotkania
obywatelskie, których efektem końcowym może być powstanie grupy
do zrealizowania określonego zadania. Drugą jest rekrutacja pośrednia,
kiedy zaproszenie jest kierowane do osób, których organizator osobiście nie zna, a które borykają się z określonym „namierzonym” w ramach
diagnozy problemem; odbywa się ona za pośrednictwem np.: ogłoszeń,
ulotek, lokalnych mediów, w tym mediów elektronicznych.
Przed pierwszym spotkaniem z potencjalnymi uczestnikami danej grupy
warto, jeśli to możliwe, przeprowadzić indywidualne rozmowy z poszczególnymi osobami. Takie wstępne rozmowy służą poznaniu potencjalnych
kandydatów i bliższemu zaprezentowaniu celów tworzenia grupy, korzyści, jakie udział w niej może przynieść oraz, w razie potrzeby, wyjaśnieniu pojawiających się wątpliwości. Ponadto daje to szansę tym osobom
na przemyślenie sprawy i podjęcie decyzji o przystąpieniu do grupy
lub odstąpieniu od tego zamiaru. Pierwsze spotkanie z kandydatami na
uczestników grupy jest niezwykle ważne, od niego często zależy nie tylko podjęcie ostatecznej decyzji o przystąpieniu do grupy, ale także dalsze jej funkcjonowanie. Dlatego też do tego spotkania należy się dobrze
przygotować, zarówno pod względem merytorycznym, czyli dotyczącym
przebiegu spotkania, jak i technicznym, dotyczącym miejsca spotkania.
Należy opracować plan jego przebiegu, który winien uwzględniać takie
elementy, jak: wzajemne poznanie się uczestników, przedstawienie celów
spotkania oraz zawiązania grupy, opracowanie zasad obowiązujących
w grupie, ustalenie oczekiwań uczestników oraz wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości, opracowanie planu działania grupy, w tym określenie
np.: tematyki spotkań, ustalenie osób odpowiedzialnych za ich organizację itp.; ustalenie częstotliwości i terminów spotkań.
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Udział organizatora społeczności lokalnej w grupach
Podstawowym zadaniem organizatora społeczności lokalnej winno być
inicjowanie różnego rodzaju grup, jednak nie powinien on zawsze wchodzić w ich skład, chociaż nie jest to oczywiście zabronione. Obecność
organizatora może jednak zakłócić proces rozwojowy danej grupy, np.
z powodu zależności uczestników od organizatora w przypadku, gdy jest
on pracownikiem socjalnym, a oni klientami ośrodka pomocy społecznej.
Stała obecność organizatora może wpływać również na to, że odpowiedzialność za jej funkcjonowanie jest wówczas z założenia przypisywana
właśnie jemu, co przyczynia się do tego, że uczestnicy oczekują od niego wytycznych, decyzji, a sami pozostają bierni, co wypacza ideę osl .
Generalnie, organizator po zainicjowaniu grupy winien przygotować ją do
działania i następnie wspierać, ale raczej stojąc z boku, obserwując rozwój, i ewentualnie interweniować w sytuacjach kryzysowych lub pomagać, gdy zostanie o taką pomoc poproszony. Może odgrywać również
rolę superwizora. Ewentualny pełny udział organizatora w grupie może
mieć miejsce w grupach edukacyjnych, jeśli posiada wiedzę i umiejętności do poprowadzenia określonych zajęć, lub w profesjonalnych grupach
wsparcia, jeśli posiada odpowiednie kompetencje zawodowe i umiejętności prowadzenia tego rodzaju grup.

i doświadczeń, rozwinięcie zainteresowań, zdobycie doświadczenia
w nowych dziedzinach, wywarcie wpływu na zmiany społeczne
i zaangażowanie się” (Jordan, Ochman 1997, s. 64).

Organizator po zainicjowaniu grupy winien
przygotować ją do działania i następnie wspierać, ale raczej stojąc
z boku, obserwując rozwój, i ewentualnie interweniować w sytuacjach
kryzysowych.

2.

Wolontariat ma na celu uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi
(jednostek, grup, społeczności lokalnych), co jest niezwykle znaczące, zwłaszcza w przypadku społeczności marginalizowanych.

3.

Wolontariuszem, co jest niezwykle ważne dla procesu osl , którego
podstawą jest włączanie w proces zmian wszystkich członków społeczności, może być każdy, kto jest w stanie w świadomy sposób
działać na rzecz innych ludzi czy też wspólnego dobra. Wolontariuszem można zostać w każdym wieku, podobnie jak doświadczenia
wyniesione z działalności wolontarystycznej mogą być przydatne
na każdym etapie życia. Młodym ludziom wolontariat służy do
sprawdzenia się, nauczenia odpowiedzialności, zdobycia wiedzy
oraz doświadczenia, które może być przydatne zarówno w życiu
osobistym, jak i zawodowym, i społecznym. W przypadku bezrobotnej młodzieży „wolontariat może być dobrą metodą zdobycia
doświadczenia zawodowego oraz przyczynić się do uzyskania
trwałego zatrudnienia” (Szylko-Skoczny 2004, s. 250). Dla osób
aktywnych zawodowo może być to odskocznią od codziennych
rutynowych czynności, sposobem dzielenia się doświadczeniem
czy też rozwijania zainteresowań. Dla seniorów wolontariat może
stanowić antidotum na samotność, przedłużenie okresu aktywności, wzrost poczucia bycia potrzebnym.

4.

Wolontariat jest nośnikiem pozytywnej zmiany społecznej, która
również jest celem procesu osl , gdyż: edukuje, ucząc lub wzmacniając różnego rodzaju kompetencje oraz poczucie odpowiedzialności, mobilizuje do działania, integruje społeczność oraz przynosi
konkretne rezultaty związane z wykonywaniem zadań na rzecz
innych, np. pomoc dzieciom w nauce.

5.

Wolontariat to nieograniczone spektrum działań, które może dotyczyć świadczenia usług zarówno jednostkom, grupom, jak i całej
społeczności. Jak bowiem twierdził bp Jan Chrapek, wolontariat

4.2.3. Wolontariat
Jedną z niezwykle ważnych form aktywności społecznej jest wolontariat
(łac. voluntas – dobra wola, dobrowolność), który współcześnie definiowany jest jako: bezpłatne, dobrowolne, ochotnicze i świadome działanie
wykonywane na rzecz innych (poza rodziną, przyjaciółmi, znajomymi)
w sposób stały lub okazjonalny (Górecki 1999, s. 335).

Rola i znaczenie wolontariatu w osl
Wolontariat jest ważnym narzędziem wspierającym proces osl z pięciu
zasadniczych powodów:
1.

Wolontariat, podobnie jak osl , bazuje na potencjale i aktywności
ludzi i stwarza szansę na „wykorzystanie własnych umiejętności
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to „służba takim wartościom, w które jest wpisane wspólne dobro”
(Chrapek 2002,s. 93). Wolontariusze mogą zatem nie tylko pomagać
indywidualnym osobom, np. opiekując się osobą niepełnosprawną,
ale również pomagać w organizowaniu lokalnych wydarzeń, prowadzić punkty konsultacyjno-informacyjne, prowadzić warsztaty
dla mieszkańców, organizować zajęcia dla dzieci lub młodzieży,
czy też pozyskiwać fundusze.
Wolontariat służebny uwrażliwia na potrzeby słabszych mieszkańców
i tym samym buduje w społeczności więzi poziome. Uczy też współpracy
w ramach akcji wolontariackich i tym samym wzmacniania więzi poziome. Wolontariat rozwija kompetencje społeczne, służy więc i osobom
wspieranym, i samym wolontariuszom, i całej społeczności. Wartość
ogólnospołeczna zaangażowania wolontariackiego rośnie, gdy nie ma
ono charakteru li tylko doraźnego, akcyjnego polegającego np. na pomocy w organizacji festynu.

Młodzież cały czas pomaga innym m.in. w Świetlicy Socjoterapeutycznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, w Niepublicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Łapach i wśród indywidualnych osób potrzebujących pomocy. Odbyły się szkolenia dla wolontariuszy, w czasie których
uczyli się oni diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, planowania
i realizacji działań, budowania zespołu i dzielenia zadań.

Wolontariat rozwija
kompetencje społeczne, służy więc i osobom
wspieranym, i samym
wolontariuszom, i całej
społeczności.

W ramach osl w proces zmian można włączać wolontariuszy już aktywnych w danej społeczności lub jej otoczeniu, a także szukać nowych.
Organizator społeczności lokalnej powinien promować wolontariat także
wśród osób słabszych, marginalizowanych, osamotnionych. Praca wolontariacka wydobywa bowiem z izolacji i marazmu, włącza bowiem w sieć
społecznej wymiany, daje poczucie sprawstwa, bycia przydatnym dla
innych pomimo własnych problemów, wyrabia poczucie odpowiedzialności, wzmacnia samoocenę i poczucie własnej wartości (Sobkowiak 2005,
s. 428–429). Praca ochotnicza rozwija przy tym kompetencje nie tylko
społeczne, ale i zawodowe, jest więc także instrumentem reintegracji
zawodowej osób marginalizowanych na rynku pracy.

„Koncepcja utworzenia Młodzieżowego Klubu Wolontariatu jako wyodrębnionej struktury działającej przy mops w Łapach powstała w czerwcu 2012 r.
Do tej chwili mops współpracował z wolontariuszami działającymi przy
szkołach akcyjnie (zbiórka żywności, akcje pomocowe dla powodzian itd.).

Narzędzia osl

80

zorganizowanie 4-dniowego szkolenia wyjazdowego dla grupy 30 wolontariuszy w okolice Kazimierza Dolnego, podczas którego uczestnicy
nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu metod pracy z dziećmi, osobami
starszymi i niepełnosprawnymi itp.;
prowadzenie Klubu Seniora przez wolontariuszy mającego na celu zachęcanie uczestników do włączania się w działania wolontarystyczne;

Z ŻYCIA WZIĘTE

Wolontariat – Łapy

Bardzo ważnym elementem była realizacja projektu Wolontariusze zmieniają świat, przygotowanego wspólnie z młodzieżą, dofinansowanego
ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach tego projektu zaplanowano następujące działania:

organizacja festynu rodzinnego przy mops w dniu 6 września 2012 r.
Impreza rozpoczęła się o godz. 1500 uroczystym powitaniem zaproszonych gości, przedstawicieli szkół oraz mieszkańców. Młodzież rozpoczęła
festyn swoim hymnem pt. To ja Wolontariusz. Organizatorzy zapewnili
całym rodzinom mnóstwo atrakcji, zmagań sportowych m.in: tor przeszkód, ubijanie piany z białek, jedzenie jabłka na czas, mecz unihokeja,
przeciąganie liny, konkurs zagadkowy. Za udział w konkursach uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody. Najmłodsze pociechy zagwarantowane miały zabawy z clownem, malowanie twarzy oraz dmuchany sprzęt
rekreacyjny, w tym: zjeżdżalnia, karuzela, basen z piłeczkami, ścianka
wspinaczkowa, trampolina. Uczestnicy imprezy doskonale się bawili przy
wspaniałej muzyce młodzieżowego zespołu fun pack z Płonki Kościelnej,
a punktem kulminacyjnym programu był pokaz tańca z ogniami wykonany
przez zespół Hebi z Ciechanowa. Obsługę muzyczną festynu zapewnił
Karol Falkowski z melodia & estetika . Spotykając się z pytaniami: Kiedy
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Prawne aspekty wolontariatu – przepisy Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

następna taka fajna impreza?, nasuwa się stwierdzenie, że wieczór był
bardzo udany, a wolontariusze stanęli na wysokości zadania. W organizację pikniku zaangażowało się 30 wolontariuszy. (...)

▪▪ Wolontariuszami są, zgodnie z art. 2 pkt 3 Ustawy, osoby fizyczne
ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczące pracę na warunkach
określonych w Ustawie; pamiętajmy przy tym, że wolontariusze
nie są pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy i tym samym
„świadczą pracę”, ale nie mają statusu pracowników.

Młodzież jest siłą napędową działań i zaistniałych zmian w środowisku.
Od chwili ich zaplanowanej aktywności wzrosło zainteresowanie naszą
działalnością ze strony dorosłych, którzy widząc tych młodych ludzi
przy piknikach, czy kampanii, sami rozpoczęli angażowanie się, pomaganie, chociażby w sprzątaniu. Działania z młodzieżą to jedno z głównych oczekiwań dorosłych, żeby uczyć młode pokolenie kreatywności,
przedsiębiorczości. Wolontariat im to umożliwia”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Łapach.

Pomocne materiały w zakresie wdrażania wolontariatu, jak i jego prowadzenia, można znaleźć na stronach internetowych Sieci Centrów Wolontariatu http://www.wolontariat.org.pl, które zawierają kompendium wiedzy
na ten temat. Centra Wolontariatu zajmują się również przygotowaniem
koordynatorów wolontariatu.
Pracując z wolontariuszami, organizator społeczności lokalnej winien znać
prawne aspekty funkcjonowania wolontariatu, które reguluje Ustawa z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(por. ramka). Przepisy prawa dają wolontariuszom określone uprawnienia,
a na instytucje/organizacje korzystające z ich usług nakładają obowiązki, które mają na celu ochronę wolontariuszy. Celem tych regulacji jest
też legitymizacja pracy wolontariuszy jako bezpłatnej służby na rzecz
innych osób i wspólnego dobra.

Przepisy prawa dają
wolontariuszom określone uprawnienia, a na
instytucje/organizacje
korzystające z ich usług
nakładają obowiązki, które mają na celu
ochronę wolontariuszy.

▪▪ Do podmiotów, na rzecz których wolontariusze mogą świadczyć
pracę (a ściślej, które organizują ich aktywność na rzecz osób
potrzebujących) należą: organizacje pozarządowe i inne podmioty
niedziałające dla zysku (Kościoły i związki wyznaniowe, spółdzielnie
socjalne, stowarzyszenia jednostek terytorialnych, kluby sportowe), organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne
im podległe, podmioty lecznicze – z wyłączeniem (!) prowadzonych
przez te podmioty działalności gospodarczych (art. 42).
▪▪ Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń
(art. 43).
▪▪ Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób
i w czasie określonym w porozumieniu (umowa cywilna) z korzystającym, które powinno zawierać postanowienie o możliwości
jego rozwiązania; ważne przy tym jest to, że jeśli świadczenie
wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni,
porozumienie powinno być sporządzone na piśmie (art. 44).
▪▪ Do obowiązków podmiotów korzystających z pomocy wolontariuszy należy:
• informowanie wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpie-

czeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz
o zasadach ochrony przed zagrożeniami;

Narzędzia osl

82

Narzędzia osl

83

4.2.4. Kampanie społeczne i wydarzenia lokalne
• zapewnienie wolontariuszowi bezpiecznych i higienicznych
warunków wykonywania przez niego świadczeń, wraz z zapewnieniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej (oczywiście, jeśli jest to konieczne);

Narzędziami wspierającymi proces osl , mającymi w szczególności wpływ
na zmianę przekonań, postaw i nawyków, bez czego osiągniecie trwałej
zmiany nie jest możliwe, są kampanie społeczne i wydarzenia lokalne.
Narzędzia te mogą mieć istotny wpływ na zmienianie niekorzystnej
rzeczywistości.

• pokrywanie kosztów podróży służbowych i diet oraz innych
kosztów ponoszonych przez wolontariusza, związanych z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego;

Kampania społeczna

• poinformowanie wolontariusza o przysługujących mu prawach
i ciążących obowiązkach oraz zapewnienie dostępności tych
informacji (art. 47).

Kampania społeczna jest przykładem działań edukacyjno-uwrażliwiających ukierunkowanych na wywołanie zmian w odbiorcach, które mają
trzy zazębiające się cele społeczne:

▪▪ Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy
w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych
w porozumieniu. Wolontariuszowi mogą też przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych. Ponadto przysługuje mu zaopatrzenie z tytułu
wypadku przy wykonywaniu świadczeń, zaś w przypadku wolontariusza, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż
30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie
od następstw nieszczęśliwych wypadków. Korzystający może
również zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie wykonywanych świadczeń (art.
46). Jednocześnie wolontariusz może, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, zwolnić korzystającego z części obowiązków, jakie nakłada na niego ustawa (art. 45).

ukazanie wagi danego problemu (zagadnienia), czyli wpływanie
na przekonania;

▪▪

doprowadzenie do zmiany nastawienia wobec tego problemu
i dotkniętych nim członków społeczności, czyli kształtowanie
postaw;

▪▪

utrwalanie nowych wzorców zachowań, czyli kształtowanie
nawyków.

(Schindler 2010, s. 251)
Kampania społeczna na rzecz rozwiązania jakiegoś problemu społecznego nie jest kierowana wyłącznie do grup czy społeczności bezpośrednio
nim dotkniętych, ale także do szerszego otoczenia. Trwała i znacząca
zmiana nie jest bowiem możliwa wyłącznie przez oddziaływania na podmioty uwikłane bezpośrednio w dany problem. Niezbędne jest również
zmienianie podejścia innych aktorów życia społecznego. Przykładowo,
kampania dotycząca włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne nie odniesie żadnego skutku, jeśli będzie kierowana wyłącznie do
osób niepełnosprawnych; musi być ona kierowana do szerszej społeczności, aby stworzyć warunki społeczne sprzyjające aktywności osób
niepełnosprawnych w sferze publicznej.

▪▪ Wartość świadczenia wolontariusza nie stanowi darowizny na
rzecz korzystającego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych (art. 50).
Źródło: Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.
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Problemem społecznym jest zjawisko, które pośrednio dotyka całej
społeczności, choć bezpośrednio tylko części jej członków. Przykładowo o bezrobociu jako problemie społecznym mówimy wówczas, gdy bez
pracy pozostaje na tyle wielu członków społeczeństwa, że praktycznie
każdy w swoim (bliższym lub dalszym) otoczeniu styka się z osobą bezrobotną. Bezrobocie frykcyjne jako krótkookresowe pozostawanie bez
pracy kilkuprocentowego odsetka członków społeczności problemem
społecznym nie jest. Podobnie jest i z innymi problemami, jak ubóstwo,
wykluczenie społeczne czy uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych, lub wspomniana już niepełnosprawność.
Ważnym założeniem organizowania kampanii społecznych w ramach
osl , gdzie liczy się nie tylko efekt, ale i sam proces, jest to, żeby w całość
przedsięwzięcia (planowanie, organizowanie, realizacja i ewaluacja) byli
włączeni lokalni partnerzy, liderzy i mieszkańcy. Działanie winno bowiem
bazować na ich potencjale i kreatywności. W ten sposób kampania jest
jednocześnie narzędziem aktywizacji mieszkańców, buduje współodpowiedzialność i sieci współpracy, wzmacnia więzi.
Kampania, choć nie jest jednorazową akcją, ma określony początek
i koniec. Trwała zamiana przekonań, postaw i nawyków nie jest możliwa
poprzez jednorazowe krótkotrwałe oddziaływanie. Wymaga to czasu oraz
stosowania różnych instrumentów oddziaływania i komunikowania się.
Co więcej, kampania nie jest aktywnością ciągłą. Jeżeli działania prowadzimy przez dłuższy czas, mówimy raczej o podejmowaniu kolejnych
edycji kampanii. Kampanie społeczne w procesie osl mają charakter
lokalny, ale ich tematyka może być bardzo różna i dotyczyć np.: dbania
o bezpieczeństwo, segregowania śmieci, przeciwdziałania nadużywaniu
alkoholu, zachęcania do aktywności, np. przez promowanie wolontariatu
służebnego czy też aktywnego spędzania czasu wolnego. Treść kampanii
lokalnej zawsze powinna być dostosowana do specyfiki, potrzeb oraz
wrażliwości danej społeczności lokalnej.
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Lokalna kampania społeczna – Śrem
„W ramach działań środowiskowych przeprowadzono kampanię społeczną, skierowaną do wszystkich mieszkańców bloku nr 5 i 7, której
celem było podniesienie poczucia bezpieczeństwa danej społeczności.
W ramach kampanii wykorzystano narzędzia w formie zorganizowania
spotkania obywatelskiego, ulotek informacyjnych i zasygnalizowania
problemu w lokalnej prasie.

Założeniem organizowania kampanii społecznych w ramach osl ,
gdzie liczy się nie tylko
efekt, ale i sam proces,
jest to, żeby w całość
przedsięwzięcia (planowanie, organizowanie,
realizacja i ewaluacja)
byli włączeni lokalni
partnerzy, liderzy
i mieszkańcy.

W dniu 27.03.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie dotyczące kwestii bezpieczeństwa, na które zaproszono przedstawicieli Policji i Straży Miejskiej. (...) W celu poinformowania wszystkich mieszkańców o spotkaniu
rozwieszono plakaty informacyjne. (...) Ustalono harmonogram spotkania. (...) Organizator społeczności lokalnej przedstawił wyniki diagnozy
środowiska lokalnego (wycinek dotyczący kwestii bezpieczeństwa)
przedstawicielom Policji i Straży Miejskiej. Odbyła się rozmowa mieszkańców z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Śremie oraz
Straży Miejskiej. Mieszkańcy poznali swego dzielnicowego, mogli zapytać o wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Otrzymali wiele cennych wskazówek, jak zachować się w sytuacji, gdy w bloku dzieje się coś
niepokojącego. Poza tym wręczono mieszkańcom ulotki informacyjne,
zawierające najważniejsze numery telefonów alarmowych. Ulotki rozdano podczas spotkania, a także wrzucono do skrzynek pocztowych,
aby dotrzeć również do osób, które były nieobecne podczas spotkania.
Zaproszono również przedstawiciela lokalnej prasy, w celu zasygnalizowania i szerzenia danego problemu w mediach”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez OPS w Śremie.

Kampania, podobnie jak wszystkie działania realizowane w ramach osl ,
musi zostać dobrze zaplanowana. Pierwszym krokiem jest analiza problemu i możliwości jego rozwiązania, któremu ma służyć kampania społeczna. Następnie należy rozpocząć proces planowania, w którym niezbędne jest określenie jej celu, odbiorców, form i sposobów oddziaływania
(kanały i narzędzia komunikacji) oraz mierników skuteczności. Poniżej
na podstawie dwóch opracowań specjalistycznych (Daszkiewicz 2011,
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s. 131–145 oraz Sutton 2004, s. 173) przedstawiamy najważniejsze uwagi
i zalecenia odnośnie do kolejnych etapów realizacji kampanii społecznej.
Określając cel kampanii, należy odpowiedzieć na pytanie nie tylko, co
należałoby zmienić, ale również na pytanie: co jesteśmy w stanie zmienić? Odzyskanie pełnej sprawności przez osoby trwale niepełnosprawne
jest niemożliwe, ale zmiana postaw ludzi wobec osób niepełnosprawnych
już tak. Określając cele, należy pamiętać, że kampania społeczna powinna nie tylko zwiększać wiedzę odbiorców, ale również ich uwrażliwiać,
kształtując prospołeczne przekonania, postawy i nawyki. Dlatego też,
np. kampania dotycząca aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych nie
może polegać jedynie na promowaniu aktywności samych tych osób, ale
i uwrażliwiać np. pracodawców.
Po wypracowaniu celu kampanii należy określić jej odbiorców, do których w szczególności kierowany ma być przekaz, a których przekonania,
postawy i nawyki chcielibyśmy zmienić. Trzeba przy tym patrzeć na problem z szerszej perspektywy. Jeśli promujemy segregację śmieci wśród
mieszkańców bloków socjalnych, na terenie których wdrażany jest osl ,
powinniśmy zadbać, aby posegregowane odpadki były właściwie zagospodarowane przez gminę. Nic nie znieczula i nie zniechęca do zachowań
prospołecznych bardziej niż uświadomienie sobie, że wysiłek i zaangażowanie są przez społeczność czy władze publiczne marnotrawione.
Formy oddziaływania: po określeniu celów i grupy odbiorców, niezbędne
jest dokonanie form oddziaływania, czyli kanałów oraz narzędzi komunikacyjnych, które będą wykorzystywane w procesie kampanii. Ich
dobór zależy zarówno od tego, kto ma być odbiorcą, jak i od możliwości
organizacyjnych i finansowych. Należy jednak pamiętać, że celu, jakim
jest zmiana zachowań, postaw i nawyków, nie da się osiągnąć przez
zastosowanie jednego środka przekazu. W przypadku lokalnej kampanii
kanałem komunikacyjnym mogą być m.in.: lokalne media, słupy i tablice
ogłoszeniowe, strony internetowe, skrzynki pocztowe, do których można
wrzucić ulotkę; stoisko na festynie, jak również spotkania obywatelskie.
Narzędziami mogą być: ulotki, plakaty, prezentacje, spoty, audycje radiowe i telewizyjne, artykuły prasowe, happeningi, czy też różnego rodzaju
gadżety. Korzystanie z większości kanałów i narzędzi komunikacyjnych
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jest dosyć kosztowane, co jest istotną barierą w przypadku skromnych
środków na organizowanie społeczności lokalnej. Dlatego też należy starać się pozyskać do współpracy lokalne media oraz innych partnerów,
którzy mogą, wykorzystując własne środki komunikowania i pomysły,
wesprzeć kampanię oraz wpłynąć na jej jakość i skuteczność. Ponadto
można opierać kampanię na potencjale mieszkańców. Plakaty czy też
ulotki mogą np. przygotować i rozprowadzić dzieci i młodzież; happening
może zorganizować dom kultury itd.
Ostatnim krokiem w procesie planowania kampanii społecznej jest określenie mierników skuteczności, czyli „rejestratorów” zmiany na poziomie
zachowań, przekonań i postaw mieszkańców. I tak np. w przypadku kampanii dotyczącej segregacji śmieci miernikiem może być liczba rozprowadzonych ulotek, liczba uczestników spotkań, debat, wreszcie liczba
mieszkańców faktycznie segregujących śmieci.
Organizowanie i przeprowadzanie kampanii społecznej nie jest sprawą
prostą, zwłaszcza że nie ma przepisu gwarantującego sukces. Wiele zależy
od tematyki, pomysłowości, percepcji odbiorców, możliwości finansowych
oraz dostępności do kanałów komunikacyjnych. Pamiętajmy jednak, że
przekonania wpływają na zachowania, a zachowania kształtują postawy,
ale „nie od razu Kraków zbudowano”. I wymierne skutki kampanii mogą
być ograniczone lub mogą pojawić się dopiero w bardziej odległej przyszłości. Nie zawsze ten, kto sieje ziarno, zbiera też i plony. Warto jednak,
celem zwiększenia skuteczności kampanii, opierać się na zastosowanym
w komercyjnych reklamach modelu aida , który określa następujące po
sobie etapy reakcji odbiorców.

Model aida dla kampanii
Attention (uwaga), czyli zwrócenie uwagi, co jest związane z tym, że
odbiorca musi w ogóle zauważyć, że trwa kampania i do niego jest kierowany jakoś przekaz (pomocne w tym zakresie jest oddziaływanie
za pośrednictwem różnych form przekazu).
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na rozwijanie zainteresowań, ale też na pobudzanie potrzeb wyższego rzędu. Cechą charakterystyczną lokalnych wydarzeń jest to, że ich
katalog jest nieograniczony i nie sposób wymienić wszystkich form. Do
najbardziej znanych zalicza się: festyny, pikniki, rajdy, mecze, wystawy,
zabawy karnawałowe, spotkania z okazji różnego rodzaju świąt.

Interest (zainteresowanie), czyli wzbudzenie zainteresowania odbiorców zarówno tematyką, jak i korzyściami, jakie proponowane zachowania
mogą im przynieść (pomocne jest tu granie na emocjach, stosowanie
oryginalnych form przekazu czy też nietypowych miejsc promocji).
Desire (pożądanie), czyli wzbudzenie chęci do skorzystania z oferty czy też przyjęcia określonych zachowań (ważne jest dbanie o to,
żeby odbiorcy „kupili” proponowaną ideę i zaczęli myśleć, że jest ona
ważna, a określone zachowania mogą być korzystne dla nich).
Action (czyn), czyli działanie podjęte przez odbiorców zamyka
kampanię. Wiąże się to z uświadomieniem proponowanych idei
i wprowadzeniem ich w życie.
Czasem model aida jest wzbogacany o dwa dodatkowe elementy, które wpływają na utwierdzenie odbiorcy w słuszności podjętej decyzji
o poparciu idei i wdrażaniu jej w życie. Są nimi:
▪▪ Conviction, czyli utwierdzanie w tym, że odbiorcy podjęli słuszną decyzję, stosując się do przekazu kampanii, popierając to
społecznym dowodem słuszności (np. w naszej gminie już 50%
gospodarstw segreguje śmieci, oczywiście muszą to być dane
rzeczywiste, a nie wymyślone);
▪▪ Satisfaction, czyli satysfakcja, co jest związane z podnoszeniem
poczucia zadowolenia z włączenia się, postępowania zgodnie
z zasadami proponowanymi w kampanii.
Źródło: E ncyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Model_ aida .

Wydarzenie lokalne
Wydarzenia lokalne (ang. events) są bardzo ważnym narzędziem wspierającym proces osl . Mogą one być zarówno elementami kampanii, jak i samodzielnymi działaniami. Ich celem jest zarówno aktywizacja mieszkańców,
poprzez włączenie ich nie tylko w proces planowania, ale również realizację i ewaluację przedsięwzięcia, jak i integracja, edukacja oraz promocja.
Wydarzenia mogą wpływać na zmianę postaw, zachowań i nawyków oraz
Narzędzia osl
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Rajd dla społeczności trzech podwórek – Radomsko
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„W dniach 29–30 sierpnia 2012 r. odbył się dwudniowy rajd na trasie Podlesie– Góra Zborów–Bobolice–Mirów, w którym wzięło udział 25 mieszkańców
Trzech Podwórek. Kilka kilometrów trasy ścieżką przyrodniczą przez rezerwat przyrody, malownicze krajobrazy, udział w rozlicznych konkursach oraz
wspólny śpiew przy ognisku przysporzyły wielu niezapomnianych wrażeń,
jak i zintegrowały wszystkich uczestników rajdu. Ścieżką przyrodniczą rezerwatu przyrody grupa weszła na Górę Zborów, skąd miała okazję podziwiać
zróżnicowany krajobraz wraz z malowniczo położonymi wioskami Kroczyc
i Podlesic. Po przemierzeniu około 10 km trasy, grupa dotarła do położonego
w samym sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej schroniska, gdzie po rozlokowaniu mogła spożyć ciepły posiłek. Kulminacyjnym punktem dnia była
organizacja ogniska, na którym uczestnicy mogli samodzielnie upiec kiełbaski oraz włączyć się we wspólny śpiew przy akompaniamencie akordeonu
i organów. Kolejny dzień uczestnicy rozpoczęli od wspólnego przygotowania śniadania, by następnie wyruszyć w trasę, której celem było zwiedzanie
odrestaurowanego zamku w Bobolicach oraz ruin zamku w Mirowie. Trudy
wędrówki w palącym słońcu zrekompensował pyszny obiad oraz biesiadne
śpiewanie na łonie natury. W drodze powrotnej pod wpływem świeżych wrażeń
zrodził się pomysł zorganizowania w Klubie Wolontariusza spotkania z prezentacją zdjęć z udziału w rajdzie: »Może się spotkamy i pooglądamy zdjęcia
z wyjazdu?«, »Będziemy mogli zgrać sobie zdjęcia na płytki, na pamiątkę«,
»Ja tu zostaje, nie wracam do domu, chociaż jeszcze parę dni«, »Wreszcie
oderwałam się od codziennych obowiązków, mam czas dla siebie«. Wyjazd
stanowił doskonałą okazję do integracji, dał możliwość spędzenia czasu
wolnego wspólnie z dziećmi, rozbudził zainteresowanie pieszą turystyką”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu mops w Radomsku.

Narzędzia osl

91

Większość z przywołanych rozważań ma charakter rozrywkowo-rekreacyjny. Problemem jest jednak to, że nie każde wydarzenie wspiera proces osl.
Nie wpierają go bowiem wydarzenia, będące przedsięwzięciami, których
jedyną zaletą jest to, że umożliwiają mieszkańcom spędzenie czasu na
zabawie, a nie mają większego wpływu na sytuację w danej społeczności,
czy też zmianę postaw, zachowań lub nawyków. Oczywiście, nie ma nic niewłaściwego w organizowaniu tego rodzaju imprez, tylko po co? W procesie
osl wszelkie działania winny służyć zmianie społecznej, a nie być przedsięwzięciem, które nic nie wnosi, a ludzie są jedynie biernymi uczestnikami.
Wydarzenia lokalne w ramach osl powinny być ściśle powiązane z całym
procesem. Pierwszą zasadą musi być to, że ich rodzaj winien zostać
określony przez mieszkańców, wspólnie z nimi zaplanowany oraz zrealizowany i oceniony (poddany ewaluacji). W tym zakresie niezbędne jest
również współdziałanie instytucji z danego terenu. Drugą zasadą jest
to, że wydarzenia lokalne powinny być odpowiedzią na potrzeby i mieć
głębsze cele niż tylko zabawa, warto dbać o to, żeby służyły one także
aktywizacji, integracji oraz edukacji. Trzecią zasadą w przypadku lokalnych
wydarzeń jest bazowanie na lokalnym potencjale, co wiąże się z korzystaniem z miejscowych zasobów przy wzmacnianiu tradycji lokalnych.

Wydarzenia lokalne
powinny być odpowiedzią na potrzeby i mieć
głębsze cele niż tylko
zabawa, warto dbać o to,
żeby służyły one także
aktywizacji, integracji
oraz edukacji.

Zadaniem organizatora jest tworzenie przestrzeni do tego, żeby taka
wspólna praca była możliwa oraz wspieranie mieszkańców podczas
całego procesu.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Piknik sąsiedzki – Lublin
„Piknik został zorganizowany wspólnie z grupą mieszkańców ul. Towarowej (grupą obywatelską), partnerami lokalnymi. Piknik otworzyła
Pani Ewa Dados – Pełnomocnik Prezydenta ds. Seniorów, następnie
został odegrany Hejnał Miasta Lublin. Podczas Pikniku, pomimo czasami niesprzyjającej pogody, zrealizowano wszystkie zaplanowane
punkty programu. (...) Organizatorzy stanęli na wysokości zadania
i wywiązali się z podjętych zobowiązań. Zaskoczyli mnie mieszkańcy
swoim zaangażowaniem i pomysłami. Początkowo nie przewidywałam
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dla mieszkańców wielu zadań, nie doceniłam ich, dałam się zwieść stereotypowi, że »z nimi nie da się nic zrobić«, co słyszałam wielokrotnie
podczas wywiadów swobodnie przeprowadzanych z przedstawicielami
instytucji oraz władzami lokalnymi. Moja cierpliwość, akceptacja, partnerskie podejście zaowocowały. Mieszkańcy sami zaczęli zwiększać
swoje obowiązki i zadania. Wykazali się dużą pomysłowością i sprawną organizacją. Kiedy usłyszeli, że ich grille są za małe i długo będzie
trwało przygotowanie kiełbasek, w ciągu jednego dnia zorganizowali
dużego grilla. (...) Wykorzystali posiadane zasoby i zatrudnienie jednej
z mieszkanek pracującej w restauracji. We własnym zakresie zorganizowali transport, obsługiwali grilla, a po Pikniku dostarczyli go z powrotem do restauracji.
Zrozumiałam wówczas, że ta grupa mieszkańców czuje się prawdziwymi
gospodarzami Pikniku i bardzo im zależy, aby wszystko się udało. Bardzo
sprawnie i z dużym zaangażowaniem oraz pomysłowością w nieprzewidywanych sytuacjach realizowali swoje zadania. Rozstawiali stoły,
ławki, które sami przetransportowali z pobliskiego stadionu. Decydowali
o usytuowaniu sceny, grillowali i wydawali uczestnikom gorący posiłek,
upiekli ciasta, odpowiedzialni byli za zawody sportowe. Po zakończonym Pikniku sami posprzątali teren ze śmieci pomimo padającego już
deszczu. Na Słomianym Rynku nie było widać żadnych śladów imprezy
piknikowej. Poza zaangażowaniem wyróżniali się: dużym optymizmem,
życzliwością, poczuciem humoru. Partnerzy lokalni również wywiązali
się z realizacji zobowiązań. Wszyscy partnerzy czuli się gospodarzami,
panowała między nimi przyjazna atmosfera, między innymi dlatego, że
wszyscy od jakiegoś czasu spotykaliśmy się regularnie i pracowaliśmy
razem, mieliśmy okazje poznać się. Nie wszyscy mieszkańcy ul. Towarowej byli zaangażowani w realizację Pikniku, jedni przyszli i brali w nim
udział, inni patrzyli z okien mieszkań lub wyglądali z bram kamienic.
Jedni chwalili, drudzy pokątnie krytykowali, zwłaszcza zaangażowanych mieszkańców. Jedna ze starszych mieszkanek powiedziała: »Tyle
lat tu przeżyłam, tyle widziałam – bójki, krzyki o pomoc, wrzaski, picie
i tłuczone szkło, kłótnie, a nawet było tu w tamtym roku morderstwo,
ale czegoś takiego, jak dziś, to ja tu jeszcze nie widziałam«.
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Rzecznictwo w sprawach społecznych to „różnorakie formy wywierania wpływu na procesy decyzyjne przez społeczeństwo, działanie
skierowane na wprowadzenie zmiany polityki, stanowiska, programu
dowolnej instytucji działającej na dowolnym szczeblu: lokalnym, regionalnym, krajowym lub międzynarodowym” (Wygnańska 2006, s. 22). Na
poziomie lokalnym działalność rzecznicza jest podobna do działań na
poziomie krajowym, (choć zazwyczaj mniej spektakularna) i obejmuje
różne strategie i narzędzia oddziaływania, jak lokalne kampanie nacisku
(por. informacje o prowadzeniu kampanii w Rozdziale 4.2.4.), monitoring
procesu decyzyjnego w sprawach publicznych prowadzony przez miejscowe organizacje strażnicze, czy udział podmiotów sektora obywatelskiego w konsultacjach dokumentów programujących lokalną politykę
społeczną.

Piknik na Słomianym Rynku przełamał trochę barierę strachu, okazało się
bowiem, że osoby uczestniczące w wydarzeniu nie czuły się zagrożone,
nikt ich nie okradł, nie pobił, wręcz przeciwnie panowała ciepła, serdeczna
atmosfera. »Nie wiedziałam, że tu tak fajnie i tyle zieleni«, »Nie chciałem
tu przychodzić, bo słyszałem, że tu kradną, ale żona mnie namówiła i nie
żałuję, bardzo miło spędziłem tu czas i spotkałem dawno nie widzianych
znajomych«, »Proszę Pani, to moja Babcia zgłosiła się sama do śpiewania,
nie wiedziałam, że jest taka odważna, czy da jej Pani jakąś nagrodę?«,
»Tyle tu miejsca, fajny pomysł, nigdy tu nic się takiego nie działo, warto
powtórzyć taką imprezę, jest fajnie«. Wszyscy się dobrze bawili – dzieci,
młodzież, dorośli i starsi. Poza występami zorganizowanymi na scenie,
odbyły się występy dla chętnych uczestników Pikniku. Wiek nie stanowił
przeszkody albowiem osoby starsze, głównie kobiety, nie miały oporów
przed publiczną prezentacją swoich umiejętności muzycznych. Na Pikniku
spotkały się różne pokolenia, a różnice wiekowe nie były przeszkodą we
wspólnej zabawie. Wspólna praca i zabawa zbliżały ludzi do siebie. (...).
W prasie lokalnej ukazała się krótka wzmianka o wydarzeniu”.

Warto przy tym odróżniać rzecznictwo od lobbingu. Lobbing, to działanie
w interesach partykularnych, prowadzone najczęściej w imieniu podmiotów gospodarczych przez profesjonalnych lobbystów w tzw. „korytarzach
władzy”, w sposób ukryty dla opinii publicznej. Działalność rzecznicza, choć
korzysta z technik lobbingowych, od lobbingu zasadniczo się odróżnia:

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez MOPR w Lublinie.

Po pierwsze, prowadzona jest w interesie społecznym, a nie w interesach
partykularnych. Także wówczas, gdy działania dotyczą interesów określonych grup czy środowisk, są to grupy i środowiska słabsze, a poprawa
ich sytuacji jest elementem troski o dobro wspólne i nie jest wymierzona
przeciw dobru innych obywateli.

4.2.5. Rzecznictwo w interesie społecznym i informacja
obywatelska
Do narzędzi wspierających proces osl zalicza się rzecznictwo oraz informację obywatelską. Mają one na celu zwrócenie uwagi na sprawy społeczności marginalizowanych oraz wyposażenie tych podmiotów w niezbędną
informację, co może znacząco wpłynąć na poprawę ich funkcjonowania.

Rzecznictwo

Po drugie, aktywnymi uczestnikami działalności rzeczniczej są działacze pozarządowi, społecznicy, a także zwykli obywatele, identyfikujący
się ze sprawą, a nie pracujący „na fakturę” profesjonaliści, którzy równie
dobrze mogliby reprezentować interesy innej strony, gdyby otrzymali
korzystne (dla siebie) zlecenie.

Działalność rzecznicza może skutecznie wpływać na realizację podejmowanych w społeczności programów ukierunkowanych na rozwiązanie określonych problemów, czy też zaspokajanie potrzeb mieszkańców,
szczególnie wówczas, gdy rozwiązania wymagają decyzji „piętro wyżej”,
na przykład władz lokalnych.

Po trzecie, działalność rzecznicza prowadzona jest w sposób jawny dla
opinii publicznej, co więcej, służyć ma mobilizowaniu tejże opinii.
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Orientacja na dobro wspólne nie przesądza jednak, że w określonych
sytuacjach rzecznictwo w interesie społeczności marginalizowanej,
95

naruszając status quo, może być postrzegane jako aktywność konfliktogenna (por. uwagi na temat rozwoju przez konflikt w Rozdziale 4.2.4.)
i faktycznie prowadzić do ujawnienia się konfliktu społecznego. Jest to
jednak (a przynajmniej powinien być) konflikt „prorozwojowy”, bowiem
rzecznictwo w sprawach społecznych z założenia poszukuje rozwiązań
docelowych zorientowanych na wspólny interes.
Znaczenie działalności rzeczniczej wynika z tego, że nie wszystko związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnej zależy tylko od woli i nastawienia mieszkańców. Pewne decyzje pozostają w rękach przedstawicieli
władzy, przy czym nie chodzi tylko o uchwalanie ustaw przez parlament,
ale i o prawo miejscowe, stanowione przez radnych. Działalność rzecznicza
prowadzona jest w celu artykulacji interesów społecznych (a zwłaszcza
interesów osób i społeczności najsłabszych), zmiany niekorzystnych
przepisów prawnych czy wadliwej praktyki urzędniczej. Rzecznictwo
może też być formą mobilizacji społeczności lokalnych w celu wprowadzenia określonych zmian poprzez organizowanie kampanii społecznych.
Podkreślamy tę okoliczność dlatego, że rzecznictwo jako narzędzie procesu
organizowania społeczności lokalnej ma na celu zwrócenie uwagi właśnie na
sprawy społeczności marginalizowanych oraz obronę ich interesów. Mogą to
być zarówno społeczności terytorialne, np. mieszkańcy bloków socjalnych
zlokalizowanych na peryferiach miast, tworzące swoiste „getta” biedy, jak
i konkretne grupy, np. niepełnosprawni, którzy ze względu na bariery architektoniczne i społeczne mają ograniczone możliwości uczestnictwa w życiu
społecznym. Rzecznictwo w tym przypadku może być kierowane zarówno
do władz, celem zwrócenia ich uwagi na sprawy tych ludzi i włączenia się
w proces zmiany niekorzystnej sytuacji, jak i innych mieszkańców, celem
zmiany ich postaw i zachowań wobec tych podmiotów. Bez względu na to,
czy celem działalności rzeczniczej jest zmiana przepisów, czy też zmiana
postaw i zachowań społecznych, jest to działanie bardzo trudne i wymaga zachowania przez organizatora, zwłaszcza zatrudnionego w instytucji
publicznej, szczególnej ostrożności, ponieważ podejmując się tego rodzaju działalności, staje się on automatycznie uczestnikiem gry politycznej.

Rzecznictwo ma na celu
zwrócenie uwagi na
sprawy społeczności
marginalizowanych oraz
obronę ich interesów.

1.

Zachęcanie do uczestnictwa, co jest związane z angażowaniem jak największej liczby obywateli do wspólnego działania, jest to ważne nie tylko
dlatego, że większa ilość osób wzmacnia proces, ale również dlatego, że
daje im to możliwość współdecydowania o przeprowadzeniu zmiany.

2.

Zdobycie legitymacji do podejmowania działań rzeczniczych,
poprzez zdobycie zaufania podmiotu, który ma być reprezentowany.

3.

Bycie odpowiedzialnym, co jest związane z otwartością i szczerością
wobec reprezentowanego podmiotu, który winien być na bieżąco informowany zarówno o postępach, jak i pojawiających się trudnościach.

4.

Reprezentowanie danego podmiotu, co jest związane ze słuchaniem, co ma do powiedzenia oraz włączaniem w działania.

Bez względu na to, kogo lub czego dotyczy rzecznictwo niezbędne jest
uwzględnienie w procesie działania następujących elementów:
▪▪

strategia, czyli dokładne zaplanowanie działań;

▪▪

systematyczne działanie (rzecznictwem nie jest jeden telefon,
czy akcja, ale cały proces ukierunkowany na zmianę);

▪▪

posiadanie przekonujących, rzeczowych argumentów;

▪▪

dotarcie do osób kluczowych/autorytetów, które mogą wesprzeć
lub poprzeć działania rzecznicze;

▪▪

podjęcie współpracy z jak największą liczbą osób prywatnych, jak
i przedstawicielami instytucji/organizacji, ponieważ to zwiększa
skuteczność działań;

▪▪

działania mają służyć zmianie w życiu ludzi, którzy są uwikłani w określoną sytuację, stąd niezbędne jest przekonanie ich, że to, co jest
proponowane jest najlepszym sposobem na rozwiązanie problemów.

Podejmując działalność rzeczniczą, niezbędne jest pamiętanie o czterech
podstawowych zasadach rzecznictwa:

(http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/rzecznictwo.pdf, s. 2–3)
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Działania rzecznicze dzielą się na trzy podstawowe kategorie (najczęściej w procesie ukierunkowanym są one wszystkie naprzemiennie
wykorzystywane): 1) działania prawne, 2) działania apolityczne, 3) działania społeczne.
Działania prawne polegają na wykorzystywaniu istniejących już instrumentów prawnych. W ramach działań politycznych dochodzi do współpracy
z lokalnymi decydentami (politykami lub urzędnikami), reprezentującymi podobny punkt widzenia, których racjami ideowymi lub argumentami
racjonalnymi (ale trzeba się trzymać jak najdalej od jakichkolwiek form
nie tylko korupcji, ale i klientelizmu!) uda się przekonać do „sprawy”.
Działania społeczne związane zaś są z wywieraniem bezpośredniego
wpływu na obywateli, celem zmiany ich świadomości lub mobilizacji do
nacisku na władze publiczne.
Metody prowadzenia rzecznictwa mogą być różnorodne. Do najbardziej
powszechnych zalicza się: akcje informacyjne, akcje obywatelskie, debaty i spotkania publiczne. Istotne jest również branie udziału w konsultacjach społecznych, inicjowanych przez samorząd lokalny. Ważnym elementem jest przy tym budowanie partnerstw składających się zarówno
z przedstawicieli społeczności lokalnej, jak i instytucji/organizacji oraz
mediów (http://watchdog.org.pl/wwwdane/files/rzecznictwo.pdf, s. 6).

Informacja obywatelska
Ważnym czynnikiem zmiany w społecznościach, w szczególności marginalizowanych jest udostępnienie informacji. Jest to istotny element
w procesie budowania zaufania, który również stanowi podwaliny do
dalszych działań. Jej brak jest bowiem często jedną z przyczyn nierozwiązywania istniejących problemów, ludzie nie wiedzą bowiem, co i jak
mogą zrobić. Dostęp do informacji jest tym ważniejszy, że szybko zmieniające się przepisy prawne, rozwiązania administracyjne itp., wpływają
na wzrost bezradności obywateli, zwłaszcza tych żyjących na marginesie życia społecznego, do których odnoszą się działania z zakresu osl
realizowanego przez instytucje pomocy i integracji społecznej. Może
to być realizowane m.in. poprzez tworzenie różnego rodzaju punktów
informacyjno-konsultacyjnych, których celem nie jest wyręczanie ludzi
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i działanie za nich, ale wspieranie ich w samodzielnym podejmowaniu
decyzji i działaniu. Celem działania takich punktów winno być udzielanie informacji i porad dotyczących m.in.: 1) przysługujących świadczeń
socjalnych, 2) sposobu załatwiania równych spraw urzędowych, konsumenckich, 3) dostępności odpowiednich specjalistów i bardziej specjalistycznych porad. Zawsze trzeba jednak przestrzegać kluczowej zasady
empowermentowej i szanować prawo adresatów wsparcia do samodzielnego podejmowania decyzji w sprawach bezpośrednio ich dotyczących,
po uzyskaniu informacji i porady.
Przykładem punktu informacyjnego dla potrzeb społeczności lokalnej
może być Punkt Informacji Obywatelskiej (pio), w którym odpowiednio
przeszkoleni pracownicy lub wolontariusze służą informacją i wsparciem
przedstawicielom społeczności lokalnej, bez zbędnego formalizmu i biurokracji. Punkt taki należy traktować jako miejsce, w którym każdy bez
względu na wiek, płeć, wykształcenie, czy też status materialny może
uzyskać bezpłatną poradę oraz informację, w szczególności obywatelską. Zakres udzielanych porad powinien natomiast być dostosowany do
potrzeb i sytuacji danej społeczności lokalnej. Generalnie Punkty Informacji
Obywatelskiej wspierają mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych,
informują o procedurach administracyjnych, pomagają w pisaniu pism,
podań, wniosków itp., czy też prowadzą proste doradztwo prawne dotyczące prawa pracy, spraw rodzinnych, mieszkaniowych, spadkowych
itp. Jednak, jeśli są takie potrzeby oraz możliwości, działalność ta może
być rozszerzona np. o poradnictwo w zakresie uzależnień, czy też problemów opiekuńczo-wychowawczych. Informowanie za pośrednictwem pio
może odbywać się w sposób bezpośredni, poprzez udzielanie informacji
osobom zgłaszającym się do punktu, jak i pośredni, np. poprzez rozpowszechnienie ulotek zawierających podstawowe informacje w zakresie
załatwiania spraw urzędowych, czy też tego, gdzie i jak szukać pomocy
w określonej sytuacji.
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Punkty Informacji
Obywatelskiej wspierają
mieszkańców
w załatwianiu spraw
urzędowych, informują o procedurach administracyjnych, pomagają
w pisaniu pism, podań,
wniosków.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Punkt informacji – Rybnik
„Już w marcu 2011 r. przekonaliśmy Lokalne Animatorki do pełnienia funkcji doradczo-informacyjnej na rzecz mieszkańców w Punkcie Poradnictwa
Obywatelskiego. (...) Trzy panie wyraziły zgodę na systematyczne dyżury
w Punkcie, i jak wynika z analizy ich działalności, mieszkańcy chętnie i regularnie zgłaszają się do niniejszego Punktu z bardzo różnorodnymi problemami, ale i propozycjami działań; nieustannie od ubiegłego roku, aż po dziś
dzień. Oto wypowiedź Animatorki Lokalnej (...), która pełni tu dyżury: »Nie
spodziewaliśmy się takiego zainteresowania, ale cieszy nas, że możemy
pomagać. Problemy ludzi są naprawdę duże, w większości osoby te nie
chcą się zgłaszać po pomoc do konkretnych instytucji, bo się obawiają,
że zostaną źle zrozumiane, doczepi się im etykietę, poza tym większość
osób przychodzi pogadać i chce zostać anonimowymi, po prostu nie chcą,
żeby ktoś ich widział. U nas tę anonimowość mają zapewnioną. Dodatkowo
większość osób, które do nas się zgłaszają ma do nas zaufanie, bo nas znają
i wiedzą, co same przeszłyśmy i jesteśmy dla takich osób po prostu wiarygodne. (...) Chcemy pomagać dalej, bo widzimy pozytywne efekty, sami
ludzie przychodzą nam dziękować i to jest dla nas najlepsza zapłata«”.

Krok drugi: znalezienie miejsca, w którym będzie zlokalizowany punkt, np.:
pomieszczenia ośrodka, szkoły, parafii, czy też świetlicy. Należy w tym
zakresie brać pod uwagę, żeby lokalizacja sprzyjała dostępności pio dla jak
największej liczby mieszkańców. Założeniem winno być to, żeby pomieszczenie, w którym ma być umiejscowione pio , zapewniało komfort zarówno
doradcy, jak i mieszkańcom. Poruszane sprawy mają często charakter intymny i nie można dopuścić, żeby docierały do postronnych osób. Często jednak
znalezienie takiego pomieszczenia w terenie jest niemożliwe, stąd należy
w istniejących tam zasobach stworzyć jak najbardziej intymne warunki.
I tak np. godziny otwarcia punktu mogą być takie, kiedy już dana instytucja,
np. świetlica, gdzie ma być zlokalizowany punkt, zakończyła swoją pracę.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez ops
w Rybniku.

Zorganizowanie pio wymaga odpowiedniego przygotowania, co jest związane z realizacją kilku podstawowych kroków.
Krok pierwszy: zebranie informacji o potrzebach mieszkańców oraz możliwościach ich zaspokojenia. Jest to związane z badaniem i określeniem,
jakie informacje są niezbędne przedstawicielom danej społeczności oraz
rozpoznaniem lokalnych zasobów, pod kątem możliwości zaspokojenia istniejących potrzeb. Chodzi o sprawdzenie, kto mógłby włączyć się w udzielanie informacji, pracować w pio. Należy przy tym pamiętać, że zatrudnienie
specjalistów często jest niemożliwe z uwagi na brak środków na wynagrodzenie. Dlatego warto szukać osób, które mogłyby to robić wolontarystycznie lub też takich, które mogłyby to robić w ramach swoich obowiązków
służbowych na zasadach współpracy partnerskiej. pio może być bowiem
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Krok trzeci: gromadzenie materiałów informacyjnych, które mogą być
udostępniane klientom punktu. Mogą to być zarówno materiały przygotowane dla potrzeb danej społeczności, jak i różnego rodzaju wydawnictwa związane z prawami obywatelskimi, np. broszury informacyjno-poradnicze opracowywane przez Stowarzyszenie klon / jawor . Należy też
opracować zasady dokumentowania udzielanych informacji i porad. Nie
chodzi tu o zbędne biurokratyzowanie działalności, ale warto stworzyć
bazę udzielonych porad, szczególnie często poruszanych tematów, co
może służyć modyfikowaniu zakresu usług oraz promocji. Ponadto może
to stanowić zabezpieczenie, na wypadek, gdyby któryś z klientów punktu
skarżył się na jakość uzyskanej informacji czy porady.
Krok czwarty: promocja pio. W tym zakresie niezbędne jest określenie
sposobów poinformowania mieszkańców o uruchomionym punkcie i jego
działalności. Należy przy tym pamiętać, że tabliczka na budynku, gdzie
zlokalizowany będzie punkt, czy też informacja na jej tablicy ogłoszeniowej, to niestety za mało, ponieważ niewiele osób to zauważy i przeczyta.
Niezbędne jest poszukiwanie innych sposobów promocji, np. poprzez ogłoszenia w mediach, na stronach internetowych urzędu, ośrodka pomocy
społecznej, szkół, czy też ogłoszenia parafialne, bądź rozprowadzanie
ulotek wśród przedstawicieli danej społeczności.

Rozdział 5

Komponenty osl
Struktura osl to cztery podstawowe komponenty: diagnoza, aktywizacja,
edukacja, integracja, tworzące wspólnie swoistą klamrę całego procesu.
Komponenty te nie są odrębnymi elementami, wdrażanymi jako kolejne
etapy pracy środowiskowej, ale są ze sobą ściśle powiązane. W praktyce
powinny się wzajemnie przenikać i uzupełniać, tworząc warunki brzegowe do wywołania pożądanej zmiany społecznej. Oznacza to, że każde przedsięwzięcie realizowane w ramach osl powinno mieć charakter
zarazem diagnostyczny, aktywizujący, integracyjny, jak i edukacyjny.
Pracując w społeczności lokalnej, organizator powinien cały czas diagnozować sytuację. Każde działanie niesie bowiem za sobą zmianę,
która powinna zostać odnotowana (zbieranie dowodów zmiany) oraz
uwzględniona w dalszej pracy. Spotkania z ludźmi warto wykorzystywać jako okazję nie tylko do pozyskania informacji, ale także do edukacji, integracji i aktywizacji. Edukacja w procesie osl to nie tylko edukacja
pozaformalna – realizowana poza systemem edukacji, ale także w sposób
zorganizowany – w formule szkoleń, warsztatów; to również edukacja
nieformalna, tym skuteczniejsza, im silniejsze są więzi w społeczności
(poziom integracji mieszkańców). Wszystkie cztery strukturalne komponenty osl zostaną kolejno omówione.
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Spotkania z ludźmi warto wykorzystywać jako
okazję nie tylko do pozyskania informacji, ale
także do edukacji, integracji i aktywizacji.

Struktura osl: cztery moduły programowe

Źródła
zmiany

Wymiar refleksji społecznej

Wymiar (współ)działania społecznego

Diagnoza

Aktywizacja

Oznacza proces zbierania niezbędnych
danych dotyczących sytuacji danej społeczności lokalnej oraz ich rozumowe opracowanie, celem poznania przyczyn
i przejawów danego zjawiska oraz odkrycia potencjału badanych podmiotów, który będzie wykorzystywany w procesie
zmiany.

Aktywizowanie społeczności lokalnych
w oparciu o sieci powiązań i kontakty grupowe, a przede wszystkim o wspólne działanie oraz mobilizowanie ludzi, wyzwalanie
i wzmacnianie ich potencjału.

Edukacja

Integracja

„społeczna” oznacza badanie oraz analizę zjawisk i problemów życia
społeczeństwa jako całości lub współtworzących go mniejszych społeczności. W tym przypadku trafniejszym określeniem jest „diagnoza
środowiskowa”. Celem diagnozy społecznej (środowiskowej) jest nie
tylko rozpoznanie zjawisk, czy też problemów doświadczanych przez
społeczeństwo (społeczność lokalną), ale również poznanie ich przyczyn
i – co najważniejsze – potencjału wspólnoty jako bazy działań ukierunkowanych na zmianę społeczną. Cechą charakterystyczną takiej diagnozy
jest zatem to, że zawiera ona w sobie nie tylko aspekt poznawczy, ale
jest również niezbędnym elementem skutecznego oraz efektywnego
działania (Kawula 1999, s. 49–52).

5.1.1. Diagnoza w osl

Cele
zmiany

Edukacja organizuje się wokół czterech
aspektów kształcenia, które są filarami
kształtowania wiedzy dla każdej jednostki uczącej się przez całe życie: uczyć się,
aby wiedzieć, aby działać, aby żyć wspólnie i aby być (Delors, 1998). W procesie
organizowania społeczności lokalnej wykorzystywana jest edukacja środowiskowa
i społeczna (Theiss 1996, Mendel 2001),
realizowana jako pozaformalna
i nieformalna.

Integracja to proces tworzenia (tworzenia
się) całości z mniejszych elementów (scalanie, scalenie). Proces tworzenia całości
(społeczności) dokonuje się przez powoływanie do życia wspólnych instytucji,
a nade wszystko przez kreowanie wspólnych wartości, wzorców działania, poglądów i interesów.

Źródło: Model osl 2013.

5.1. Diagnoza środowiskowa
Pojęcie diagnoza (z gr. rozpoznanie, rozróżnienie) wywodzi się z medycyny i oznacza rozpoznanie choroby na podstawie jej objawów. Zaadaptowane do nauk społecznych tłumaczone jest jako: zbieranie niezbędnych
danych oraz ich rozumowe opracowanie. Diagnoza z przymiotnikiem
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W organizowaniu społeczności lokalnej diagnoza nie jest jednorazowym
badaniem, ale rozłożonym w czasie procesem, który: 1) stanowi punkt
wyjścia do planowania działań praktycznych, 2) służy systematycznej
kontroli przebiegu tych działań, 3) pozwala na ocenę ich efektywności (Mazurkiewicz 1995, s. 61). Takie ujęcie diagnozy zostało przyjęte w Modelu osl , ponieważ specyfika tego procesu wymaga nie tylko
wstępnego rozpoznania sytuacji danego podmiotu, ale również stałego
monitorowania zmian, jakie zachodzą w efekcie prowadzonych działań
i uwzględniania ich w planowaniu kolejnych kroków pracy.
Badania diagnostyczne w ramach osl nie muszą mieć charakteru stricte socjologicznego, ale powinny być prowadzone w sposób metodyczny, w oparciu o określony schemat, z wykorzystaniem różnych metod
i technik badawczych, w szczególności tych o charakterze jakościowym.
Diagnoza winna mieć, przynajmniej po części, charakter badań zaangażowanych (badań w działaniu – ang. action research), które nie tylko
pozwalają poznać sytuację badanej społeczności, ale również wspierają projektowane zmiany, tworząc płaszczyznę sprzyjającą aktywizacji,
integracji i edukacji.
Proces diagnostyczny powinien wiązać się z całościowym rozpoznaniem
sytuacji społeczności lokalnej, w której wdrażany będzie osl . Celem jest
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Proces diagnostyczny
powinien wiązać się
z całościowym rozpoznaniem sytuacji społeczności lokalnej.

bowiem zebranie i przeanalizowanie danych dotyczących zasobów, ludzi,
ich problemów, potrzeb oraz potencjału. Charakterystyka społeczności
winna uwzględniać dane dotyczące:
▪▪

struktury geograficznej (granice, podziały administracyjne, zagospodarowanie przestrzenne, dostęp do infrastruktury społecznej,
stan środowiska naturalnego);

▪▪

struktury socjodemograficznej (liczba mieszkańców, wiek, płeć,
wykształcenie, sytuacja materialna, stan zdrowia itp.);

▪▪

sytuacji społeczno-kulturowej (historia, tradycje lokalne, wartości, lokalne autorytety, instytucje/organizacje, konflikty itp.);

▪▪

▪▪

błędy obserwacji: niedostrzeganie cech istniejących, niewywoływanie przez badacza objawów, postrzeganie objawów w zmienionej jakościowo lub ilościowo postaci, dostrzeganie objawów,
które faktycznie nie istnieją;

▪▪

błędy rozumowania: niezupełna eliminacja w zakresie odrzucania
elementów nieistotnych, błąd fałszywej przyczyny, który wiąże
się np. z myleniem skutków z przyczyną lub błąd atrybucji związany z przypisywaniem badanym podmiotom cech, których one
nie posiadają, czy też odmawianie im cech, które posiadają; nieprawidłowe odczytywanie objawów;

▪▪

błędy techniczne: źle dobrane lub skonstruowane narzędzia
badawcze

sytuacji ekonomicznej;
(Ziemski 1975, s. 117–120).

▪▪
▪▪

lokalnych układów politycznych;
zestawienia problemów społecznych dotykających całą społeczność lub podmioty wchodzące w jej skład.

(Wódz 1998, s. 153)
Dobrą i pełną diagnozę powinna cechować: staranność, związana z wieloaspektowym podejściem do danej sytuacji i poświęceniem odpowiedniej
ilości czasu, wytrwałość oznaczająca sumienne i dociekliwe zbieranie
danych oraz weryfikowanie ich wiarygodności i cierpliwości w prowadzeniu badań, w słuchaniu i obserwowaniu oraz wprawa, oznaczająca
umiejętne wykorzystywanie wiedzy oraz metod i technik badawczych
(Ziemski 1975, s. 123). Ponadto niezwykle ważne w procesie diagnozy
jest faktyczne zainteresowanie sprawami ludzi, współodczuwanie, prawidłowe komunikowanie się, niepopadanie w rutynę oraz świadomość
popełniania błędów.
Jako proces skomplikowany, przeprowadzenie diagnozy wiąże się z możliwością popełniania wielu błędów, na co bardzo należy uważać i starać
się je eliminować. Błędy dzieli się na trzy podstawowe grupy:
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Bardzo poważnym błędem diagnostycznym jest również etykietyzowanie,
polegające na „przyklejaniu” badanym podmiotom „etykiet”, takich jak np.
„środowisko patologiczne”, „margines społeczny” na podstawie wyrywkowych informacji lub pozyskanych opinii osób osobiście negatywnie nastawionych do konkretnych osób (nieobiektywni informatorzy). Takie podejście
ukierunkowuje bowiem sposób myślenia o ludziach i zjawiskach, a następnie skutkuje niedostrzeganiem potencjału diagnozowanych środowisk.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Potrzeby i problemy społeczności lokalnej – Brwinów
„Z mieszkańcami osiedla przeprowadziłam 15 wywiadów swobodnych.
(...) Wszyscy mieszkańcy byli bardzo zaskoczeni faktem, że kogoś interesują ich sprawy, miejsce, w którym mieszkają. Większość respondentów
mówiła, że czuje się »zapomniana przez wszystkich«, lecz co mieli na
myśli, mówiąc, to tego nie potrafili wytłumaczyć. 13 osób zamieszkuje
na tym osiedlu ponad 20 lat i dłużej, 1 osoba mieszka 17 lat, a 1 tylko 4
lata. 8 osób twierdzi, że dobrze im się tu mieszka, 5 stwierdziło „różnie się
mieszka”. Osoby te skłonne byłyby zmienić miejsce zamieszkania, gdyby
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dysponowały odpowiednimi środkami finansowymi, lecz jest to raczej
niemożliwe i w związku z tym starają się, aby »mieszkało się dobrze«.
Jednak to stwierdzenie odnosi się tylko do ich lokalu mieszkalnego, a nie
do osiedla jako całości. (...) Wszyscy biorący udział w badaniu mieszkańcy osiedla zwracali uwagę na widoczne niedogodności urbanistyczne,
jak: brak drogi osiedlowej i trudności występujące w poruszaniu się po
osiedlu po dniach deszczowych i w okresie zimowym. »Toniemy w błocie
w xxi wieku« mówili mieszkańcy, »Strach iść z kubełkiem do ubikacji«
narzekały osoby starsze. Brak kanalizacji jest wielką uciążliwością dla
wszystkich mieszkańców, jednak mają świadomość, że powinna być
zachowana kolejność prac – najpierw kanalizacja, a dopiero potem porządna droga, »Może jej doczekam«. (...) Większość mieszkańców, z którymi
rozmawiałam zwracało też uwagę na ogólny nieład panujący na osiedlu,
brak ogrodzenia od strony stawu i drogi, co jest szczególnie niebezpieczne dla dzieci (mimo że nie wszyscy mają małe dzieci, jednak dostrzegają
dzieci sąsiadów na osiedlu). 9 osób stwierdziło, że »Przydałby się jakiś
mały plac zabaw dla dzieci«, »Dzieci nie mają co tu robić«, »Wałęsają się
bez celu«, »Szkoda mi tych dzieci« tak mówili mieszkańcy. 6 osób zadeklarowało chęć do włączenia się w działania, gdyby takie były na rzecz
osiedla, niektórzy zastrzegali jednak »Tak przyjdę, posłucham, może się
włączę ale tylko wtedy gdy będę miał czas«. 3 osoby nie widzą potrzeby
działań na osiedlu i ewentualnego swoje udziału a 3 nie miały własnego
zdania w tej kwestii. 1 osoba zadeklarowała niewielki wkład finansowy
na rzecz utworzenia placu zabaw. Trudno było uzyskać informacje od
mieszkańców, kto mógłby pomóc w zmianach na osiedlu. Wskazywano
na urząd gminy, wspólnotę mieszkaniową. Nie było jednak deklaracji, że
to my, mieszkańcy możemy zacząć coś zmieniać. Jedna osoba zwróciła
uwagę na fakt, że na osiedlu jest brak jakiejkolwiek informacji o dalszych
zamiarach władz względem osiedla, np. czy barak socjalny będzie remontowany. Mieszkańcy sami też nie starali się czegoś dowiedzieć o planowanych działaniach na osiedlu (np. czy mieszkańcy baraku socjalnego
będą musieli instalować toalety na własny koszt, czy też mogą liczyć na
pomoc ze strony urzędu gminy?). Jedna osoba zwróciła uwagę na puste
częściowo suszarnie (użytkowana jest jedna część) w drugiej można by
np. urządzić świetlice dla dzieci »Mamy małe mieszkania i gdy przyjdą
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koledzy w odwiedziny do dzieci to w domu jest ciasno«. Dwie starsze
osoby nie czują się bezpiecznie na osiedlu »Lepiej się nie wychylać, nic
nie mówić, tu rządzi kilka«, »Jak się coś dzieje, to policja nie przyjedzie«.
Jedna osoba zwróciła uwagę na fakt, że osiedle nie cieszy się dobrą opinią
w mieście. 3 osoby starsze skarżyły się »O nas to już nikt nie pamięta a my
tyle lat tu mieszkamy«, »Jedyna nasza rozrywka to wspólne rozmowy
i w niedzielę dzieci zawiozą do kościoła«. Z tych wypowiedzi można wnioskować, że osoby starsze czują się zapomniane i nikomu nie potrzebne.
Mieszkańcy osiedla byli zdziwieni faktem, że ktoś się nimi zainteresował,
ci którzy wrazili zgodę na rozmowę chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zarysowują się trzy
obszary do wspólnych działań z mieszkańcami osiedla:
▪▪

zagospodarowanie czasu wolnego dzieci (miejsce do zabaw dla dzieci);

▪▪

uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni i terenów zielonych na osiedlu;

▪▪

zagospodarowanie czasu wolnego osób starszych”.

Źródło: Mapa zasobów i potrzeb opracowana w trakcie fazy pilotażu przez
ś ops w Brwinowie.

5.1.2. Badania aktywizujące
Badania diagnostyczne w procesie organizowania społeczności lokalnej
powinny być prowadzone w sposób planowy i ciągły, z wykorzystaniem
różnych istniejących metod i technik badawczych. Ponadto powinno
ono mieć charakter aktywizujący, co oznacza ich ukierunkowanie na
przeobrażanie zastanej rzeczywistości. Taka forma badań określana
jest jako: badanie i działanie (action research), które oznacza organizacyjną formę „badań pomagających w zmianie praktyki, w której praktyk
(nauczyciel, pracownik socjalny, lider organizacji itp.) jest jednocześnie
badaczem i organizatorem zmiany” (Czerepaniak-Walczak 2010, s. 321).
Badania takie określane są w języku polskim jako badania zaangażowane,
108
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badania interwencyjne, a w Modelu osl , biorąc pod uwagę wykorzystywanie ich dla aktywizacji mieszkańców, można je określać także jako
„badania aktywizujące”.
Action research jest cykliczną i spiralną aktywnością o charakterze badawczym
oraz praktycznym. Na pełny cykl tego procesu składają się następujące etapy:
1) zetknięcie się z problemem i jego zdefiniowanie, uświadomienie problemu,
2) wybór odpowiednich ram jego rozwiązania, 3) zgromadzenie niezbędnych
informacji, 4) sformułowanie koncepcji zmiany, 5) wybór strategii działania,
celem przeprowadzenia zmiany, 6) rejestrowanie i ocena osiągniętych efektów. Jeśli po zakończeniu tego procesu pojawia się kolejnym problem, czy też
niezaspokojona potrzeba, proces należy rozpocząć na nowo. Według Kurta
Lewina, badanie aktywizujące zawiera w sobie trzy fazy:
▪▪

Rozmrożenie: zetknięcie się z problemem/trudnością, która wywołuje niezadowolenie, a w efekcie potrzebę zmiany (uświadomienie
problemu).

▪▪

Akcja – zmienianie: realizacja projektu, badanie zmienionej sytuacji, sprawdzanie efektów nowych zachowań, działań, zmian
organizacyjnych itp.

▪▪

Zamrożenie: ewaluacja efektów, jakie pojawiały się w związku
z realizacją działań i jeśli są zadowalające, wprowadzenie ich do
praktyki na stałe (jeżeli natomiast zostały wygenerowane nowe
problemy, potrzeby niezbędne jest kolejne rozmrożenie, rozpoczynające nowy cykl badania i działania).

Badanie zaangażowane jako cykliczny proces zamyka się zatem w ramach,
składających się z czterech etapów: diagnoza, związana z uświadomieniem problemu/problemów, opracowanie koncepcji działań, wdrażanie,
czyli realizacja zaplanowanych przedsięwzięć, oraz ewaluacja. Należy
jednak pamiętać o tym, że wdrożenie określonych koncepcji wywołuje
zmianę sytuacji, a co za tym idzie, cały trójfazowy proces należy zacząć
od początku, czyli zbadać aktualny stan, opracować program działań,
wdrażać, ocenić itd. (Czerepaniak-Walczak 2010, s. 327–329).
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Potencjał action research
Duże znaczenie action research dla diagnozy środowiskowej wynika
stąd, że badanie aktywizujące:
▪▪ to proces społeczny, ponieważ wiąże się z ludźmi i relacjami,
jakie mają miejsce w określonej sytuacji społecznej, którą
badacz próbuje zrozumieć, koncentrując się przy tym na relacjach, jakie zachodzą pomiędzy tym, co jednostkowe, a tym,
co społeczne;
▪▪ wiąże się z aktywnym uczestnictwem badacza w sytuacji, którą
bada, oznacza to, że powinien on badania prowadzić osobiście;
▪▪ jest realizowane we współpracy z innymi ludźmi, co oznacza, że
jest to proces badawczy, którego uczestnicy poddają oglądowi
jakość swojej aktywności, relacji i próbują je doskonalić;
▪▪ zawiera w sobie potencjał emancypacyjny, ponieważ zawsze
jego celem jest doskonalenie rzeczywistości oraz uwolnienie
działającego podmiotu od irracjonalności, nieefektywności
i niesatysfakcjonujących stosunków społecznych ograniczających jego rozwój i możliwości do działania;
▪▪ ma krytyczny charakter, ponieważ umożliwia dostrzeżenie ograniczeń wynikających z występowania barier między ludźmi; chodzi
zarówno o język (dyskurs), w jakim ludzie budują swoje rozumienie świata, jak i o rodzaj podejmowanych przez nich działań oraz
doświadczanie przez każdego człowieka relacji władzy (podporządkowania i kierowania, przynależności i odrzucenia, bycia
włączonym i wyłączonym itp.); badanie w działaniu jest zatem
procesem, podczas którego ludzie w świadomy sposób decydują się na wejście w spór z zastaną rzeczywistością, po to, żeby
ich funkcjonowanie w świecie było nacechowane świadomością
uwarunkowań własnej egzystencji;
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▪▪ ma charakter refleksyjny i dialektyczny, ponieważ pomaga ludziom
zastanowić się nad własną praktyką, zmieniać ją, wyciągać wnioski, ponownie ulepszać; umożliwia to zrozumienie sytuacji, w której
się znajdują i działają, co skutkuje bardziej świadomym uczestnictwem w życiu społecznym; badanie przez działanie to proces
uczenia się, prowadzący do realnych zmian, w tym: co ludzie robią,
jak porozumiewają się ze sobą i światem, co myślą i co cenią, jak
rozumieją i interpretują świat.
Źródło: Ujęcie Stephena de Camois Kemmis oraz Mervyn Wilkinson omówione w:
Żukiewicz 2009, s. 39.

Badanie aktywizujące spełnia trzy podstawowe funkcje: poznawczą,
sprawczą oraz kształtującą, tworząc w ten sposób triadę: badanie –
działanie – kształcenie, która winna kierować działaniem organizatora
społeczności lokalnej.
Funkcja poznawcza (diagnostyczna) jest związana ze zdobywaniem,
pogłębianiem wiedzy o badanej rzeczywistości oraz formułowaniem
odpowiedzi na pytania: co to jest, czego dotyczy, jakie ma to znaczenie,
dlaczego tak jest, jaka zmiana jest możliwa?
Funkcja sprawcza wiąże się z opisem oraz wyjaśnieniem mechanizmów
i wzajemnych relacji między badanymi podmiotami. Wypełnianie tej funkcji pozwala na poznanie zakresu i istoty podejmowanych działań oraz
wyjaśnienie ich mechanizmów. Umożliwia poznanie tego, co orientuje
dane działanie, gdzie szukać jego uzasadnień, jak działać skutecznie,
żeby osiągnąć zakładane cele.
Funkcja kształtująca (edukacyjna) jest związana z podkreślaniem znaczenia badania w polu działania i uznania zależności między badaniem,
działaniem i kształceniem. Podstawą jest tu refleksja nad badaną rzeczywistością, towarzysząca całemu procesowi badawczemu. Umożliwia
ona nabywanie dystansu do badanej rzeczywistości oraz kształtowanie
siebie nie tylko jako badacza, ale również podmiotu działającego.
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Triada edukacyjna: badanie – działanie – kształcenie to zespół procesów
układających się w jeden ciąg zdarzeń, który umożliwia poznanie danego
wycinka rzeczywistości (w przypadku osl tym wycinkiem jest społeczność lokalna o charakterze terytorialnym lub kategorialnym). Poznanie
to wpływa przy tym na kształtowanie badacza jako podmiotu badającego
oraz działającego oraz kształtowania tych, z którymi pracuje (Marynowicz
-Hetka 2006, s. 190–192). W badaniu i działaniu niezwykle ważna jest
postawa badacza (organizatora społeczności lokalnej), którego powinno
cechować to, że wątpi, stawia pytania, szuka tego, czego się nie wie, zdaje
sobie sprawę z tego, że nie jest konieczne natychmiastowe podejmowanie
decyzji, że ważnym elementem jest refleksja nad własną praktyką i nad
tym, co ją warunkuje. Musi on zatem być praktykiem o cechach badacza
i badaczem rozumiejącym praktykę oraz nauczycielem, który pomaga
im obu wyjaśniać złożoność związków i zachodzących procesów (Marynowicz-Hetka 2006, s. 153).
W organizowaniu społeczności lokalnej szczególnego znaczenia nabiera
uczestniczące badanie zaangażowane (participatory action research),
którego istotą jest partnerstwo łączące badacza i badanych. Jest to badanie interwencyjne będące społecznym procesem uczenia się opartego
o współpracę. Badacz poznaje społeczność przez uczestnictwo w jej życiu,
obserwując od środka zachodzące w niej procesy, interakcje, mechanizmy kierujące postępowaniem ludzi. Udział w formalnych i nieformalnych
strukturach determinuje zachodzące procesy, co tworzy płaszczyznę do
konstruktywnego udziału w dokonujących się zmianach wynikających
z interakcji i relacji między członkami danej społeczności. Uczestnictwo
umożliwia prowadzenie obserwacji ciągłej, rozmowy z ludźmi stają się
swobodnymi wywiadami; powierzchownymi lub pogłębionymi – w zależności od okoliczności. Stwarza to szansę na lepsze poznanie i zrozumienie
społeczności, trafnej identyfikacji jej problemów i potencjałów. Organizator społeczności w trakcie diagnozy środowiskowej, dokonywanej metodą badania aktywizującego, w gruncie rzeczy łączy dwie role: badacza
i animatora, który aktywizuje rozpoznane siły społeczne do działania na
rzecz zmiany społecznej (poprawy danej sytuacji).
Organizator społeczności lokalnej dzięki badaniom aktywizującym może
odpowiedzialnie kierować procesem zmian i minimalizować ryzyko
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Badacz poznaje społeczność przez uczestnictwo
w jej życiu, obserwując
od środka zachodzące
w niej procesy, interakcje, mechanizmy kierujące postępowaniem
ludzi.

wystąpienia destruktywnych dla badanych konsekwencji ingerowania
z zewnątrz. Ma także możliwość bieżącej analizy dokonujących się zmian,
czy też przeobrażeń i dokonywania wraz z badanymi podmiotami korekty
dostosowanej do zmieniającej się społecznej, kulturowej, czy gospodarczo-politycznej. Badacz, jako uczestnik, nie jest zatem intruzem, ale jest
sprzymierzeńcem w procesie odkrywania i aktywizowania sił ludzkich
(Żukiewicz A. 2009, s. 34–36).

1.

Odkrywają, demaskują znaczenia i interpretacje poprzez analizy tekstów w badaniach biograficznych, narracyjnych, listów,
pamiętników itp. Odkrywają one zarówno siły, jak i słabe strony
ludzkiego działania oraz radzenia sobie z różnymi problemami.

2.

Wspierają zmiany społeczne oraz budują warunki społeczno-kulturowe, służące racjonalizacji procesów edukacyjnych oraz poprawie
jakości życia. Łączą one bowiem ze sobą dwa elementy: zmianę
społeczną i społeczne działanie osób i grup. Badania te zarówno
dokumentują zmiany, jak i pozwalają na uruchomienie oraz uaktywnienie potencjału badanego podmiotu zbiorowego.

Specyfika osl sprawia, że w procesie diagnozy podstawą winno być
wykorzystywanie w szczególności terenowych badań jakościowych,
które „akcentują kreatywne dynamiczne tworzenie świata, nadawanie
mu sensu i znaczeń podzielanych we wspólnocie społecznej” (Smolińska-Theiss i Theiss 2010, s. 82). Badanie jakościowe jest „usytuowaną aktywnością, która umieszcza obserwatora w świecie. Składa się z zespołów
interpretatywnych materialnych praktyk, które czynią świat widzialnym.
Praktyki te przekształcają świat. Przeobrażają go w serię reprezentacji,
takich jak notatki terenowe, wywiady, rozmowy, fotografie, nagrania
i własne uwagi. Na tym poziomie badania jakościowe to interpretatywne
naturalistyczne podejście do świata. Oznacza to, że badacze jakościowi badają rzeczy w ich naturalnym środowisku, próbują nadać sens lub
interpretować zjawiska przy użyciu terminów, którymi posługują się
badani ludzie. Badania jakościowe obejmują studia nad wykorzystaniem
i gromadzeniem różnorodnych materiałów empirycznych – studiów
przypadku, osobistego doświadczenia, introspekcji, biografii, wywiadów,
wytworów kulturowych, kulturowych tekstów i produktów, materiałów
pochodzących z obserwacji, materiałów historycznych, materiałów wywodzących się z interakcji, tekstów wizualnych, materiałów, które opisują
codzienność i trudne momenty w życiu jednostek” (Denzin i Lincoln 2009,
s. 23). Badania jakościowe „pozwalają na bliższe przyjrzenie się światu
zewnętrznemu oraz opis i interpretację, a niekiedy także na wyjaśnienie
zjawisk społecznych z perspektywy wewnętrznej” (Banks 2009, s. 11).
Spełniają one ponadto trzy podstawowe funkcje:

3.

Umożliwiają poznanie różnych faktów, zdarzeń, sytuacji, praw człowieka lub ich braku, ludzkiej godności oraz społecznych mechanizmów naznaczania i wykluczania osób lub grup (Smolińska-Theiss
i Theiss 2010, s. 90–91).
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Co w ramach diagnozy środowiskowej trafnie zbadamy
metodami jakościowymi?
▪▪ działania społeczne, czyli różnego rodzaju zachowania ludzkie,
np. rozmowa;
▪▪ epizody, czyli różnego rodzaju wydarzenia, np. utrata pracy;
▪▪ spotkania, czyli sytuacje, w których dochodzi do spotkań kilku
osób, między którymi zachodzi interakcja;
▪▪ role, co oznacza badanie i analizę zachowań i stanowisk ludzi,
w związku z odgrywaniem określonych ról społecznych, np. role
pełnione w rodzinie lub innej grupie;
▪▪ związki oznaczające zachowania właściwe dla dwóch lub więcej
osób, np. sąsiadów;
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Metody obserwacyjne
▪▪ małe grupy, takie jak np. seniorzy zgrupowani w klubie seniora;

Obserwacja jest jedną z najbardziej elementarnych metod badawczych,
która polega na celowym, czyli ukierunkowanym, zamierzonym oraz
systematycznym postrzeganiu badanego przedmiotu, procesu lub zjawiska (Szumski 1999, s. 122). Może ona być wykorzystywana w badaniu
konkretnych miejsc, np.: przestrzeni, w której toczy się życie określonej
zbiorowości, wydarzeń, rozumianych zarówno jako pojedyncze akty, jak
i sekwencje działań mniej lub bardziej złożonych, rozciągniętych w czasie,
czynników demograficznych, np.: rodzaju zabudowy, sposobu pozbywania
się śmieci, ilości powybijanych okien itp. (Angrosino 2010, s. 110–111).

▪▪ formalne organizacje;
▪▪ miejsce zamieszkania, czyli społeczności lokalne;
▪▪ światy społeczne: niejednoznaczne byty społeczne o mglistych
granicach i populacjach;
▪▪ style życia lub subkultury, czyli badanie w jaki sposób ludzie
przystosowują się do życia w określonych grupach.

Sześć celów badań obserwacyjnych
Źródło: Babbie 2008, s. 322–323 (przy wykorzystaniu spostrzeżeń J. Loflanda

▪▪ Patrzenie czyimiś oczami: obserwowanie jakichś wydarzeń,
działań itd., pozwala na ich postrzeganie z perspektywy osób
badanych.

i L. Loflanda).

5.1.4. Metody i techniki badawcze wykorzystywane
w diagnozie środowiskowej
Metoda badawcza to powtarzalny sposób postępowania badawczego,
czyli zbierania, przetwarzania, analizy oraz interpretacji danych. Technika
jest pojęciem węższym i oznacza zespół czynności, które są związane ze
sposobami przygotowania oraz przeprowadzenia badań (Szumski 1999,
s. 74–75). W badaniach jakościowych, którymi w swojej pracy powinien
kierować się organizator społeczności lokalnej, zastosowanie ma wiele
metod i powiązanych z nimi technik badawczych. A wśród nich metody:
obserwacyjne, oparte o dialog, biograficzne niereaktywne oraz wizualne. Podkreślić należy, że organizator społeczności lokalnej nie powinien
w procesie diagnostycznym ograniczać się do stosowania jednej metody.
Szansą na uzyskanie pełnych i dogłębnych informacji na temat badanej
rzeczywistości jest łączenie danych zdobytych, poprzez wykorzystywanie różnorodnych metod i technik badawczych.
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▪▪ Opis: obserwowanie różnego rodzaju szczegółów pozwala
lepiej zrozumieć, co się dzieje w określonym kontekście, oraz
dostarcza wskazówek kierujących badacza do innych warstw
rzeczywistości.
▪▪ Kontekstualizm: bez względu na to, w jakiej sferze zbierane są
dane, można je zrozumieć tylko wówczas, gdy zostaną umieszczone w szerokim kontekście społecznym i historycznym.
▪▪ Proces: życie społeczne należy postrzegać jako serię ściśle ze
sobą powiązanych wydarzeń.
▪▪ Elastyczne projekty badawcze: utrzymywanie przez badaczy
jakościowych, że postrzegają zjawiska/wydarzenia społeczne
oczami badanych podmiotów, prowadzi do sprzeczności, która
jest związana z narzucaniem wcześniejszych, prawdopodobnie
nieodpowiednich ram odniesienia badanym podmiotom. A to
prowadzi do preferowania otwartych i niestrukturalizowanych
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nie może ona być przypadkowym postrzeganiem, ale powinna być prowadzona w sposób systematyczny, według określonego systemu umożliwiającego postrzeganie badanego podmiotu wielokrotnie, w różnych
aspektach i warunkach (Szumski 1999, s. 125).

projektów, co z kolei zwiększa możliwość natrafienia na nowe
nieoczekiwane wcześniej tematy.
▪▪ Unikanie wczesnego zastosowania teorii i koncepcji: oznacza
odrzucanie przedwczesnych wysiłków narzucania teorii i koncepcji, które mogą nie mieścić się w badanych perspektywach.

Metody dialogowe

Źródło: Ujęcie Alana Bymana przedstawione w: Silverman 2008, s. 76.

Obserwacje, ze względu na sposób jej prowadzenia, dzieli się na:
▪▪

bezpośrednią i pośrednią: pierwszy typ oznacza bezpośrednie
zbieranie danych przez badacza; jej szczególnym rodzajem jest
obserwacja uczestnicząca, podczas której badacz jest uczestnikiem badanej sytuacji i bada ją od wewnątrz; drugi rodzaj ma
miejsce wówczas, gdy badacz nie bierze bezpośredniego udziału
w zbieraniu danych, a jedynie wykorzystuje do celów badawczych
wcześniej zgromadzone dane;

▪▪

kontrolowaną i niekontrolowaną: pierwsza polega na prowadzeniu badań planowo, wg określonego kwestionariusza, czy też
schematu; w drugim typie narzędzia systematyzujące nie są
wykorzystywane;

▪▪

jawną i ukrytą: z pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy
badani są poinformowani o tym, że uczestniczą w badaniu, z ukrytą zaś wtedy, gdy badani o tym nie wiedzą
(Szumski 1999, s. 126–127).
Obserwację uznaje się za metodę badawczą, wówczas gdy jest prowadzona: w celu rozwiązania określonego zadania (premedytacja) i według
planu, który odpowiada celom badania (planowość). Gdy jest celowa, co
znaczy, że badacz skupia się na interesującym go zjawisku, i aktywna,
co jest związane z tym, że badacz nie rejestruje wszystkich spostrzeżeń,
ale dokonuje ich selekcji i pozostawia te, które dotyczą interesujących
go spraw, oraz gdy jest systematyczna. Systematyczność oznacza, że
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Metoda dialogowa polega na wykorzystywaniu swobodnie prowadzonej
rozmowy w celach badawczych. Jej przebieg określa jedynie mniej lub
bardziej uszczegółowiony temat, który podczas badań powinien być przypominany osobom badanym. W metodzie tej dopuszczalne jest zadawanie
przez badacza pytań, oczywiście dostosowanych do przebiegu rozmowy.
Celem dialogu jest najczęściej wymiana informacji bez dążenia do przewartościowywania opinii, przekonań, czy też postaw badanych. Czasami
może on przyjmować formę dyskusji, której celem jest wynegocjowanie
wspólnego stanowiska. W metodzie dialogowej największe znaczenie ma
uważne i cierpliwe słuchanie. Podczas dialogu badacz powinien wypowiadać się tylko w sytuacji, gdy chce: poinformować osobę, z którą rozmawia, że ją rozumie i szanuje, sprawdzić, czy dobrze rozumie wypowiedzi
swojego rozmówcy, lub gdy rozmówca zbytnio odbiega od tematu, czy też
ma trudności z werbalizowaniem swoich myśli i uczuć lub ma problemy
z kontynuacją wypowiedzi (Łobocki 2003, s. 272–277).
Do technik, które mają zastosowanie w metodzie dialogowej, zaliczamy:
▪▪

rozmowę indywidualną i rozmowę grupową (pierwsza oznacza rozmowę z jedną osobą, która nie powinna trwać dłużej niż 60 minut,
w razie potrzeby rozmów takich z daną osobą można odbyć kilka;
druga jest prowadzona jednocześnie z kilkoma osobami związanymi
z daną sytuacją, jej zaletą jest to, że ma ona charakter samosprawdzający, ponieważ najczęściej wypowiedzi niezgodne z poglądami
reszty uczestników są przez nich korygowane, uzupełniane lub
pogłębiane);

▪▪

rozmowę bezpośrednią i pośrednią (pierwsza ma charakter wywiadu nieskategoryzowanego, co oznacza, że nie ma tu przygotowanej listy pytań, na które szuka się odpowiedzi; druga polega na
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umożliwieniu badanym swobodnego, szczerego i samorzutnego
wypowiadania swoich myśli oraz uczuć);
▪▪

rozmowę opartą na słuchaniu biernym lub czynnym, które jest
odmianą rozmowy pośredniej; słuchanie bierne oznacza odbiór
wypowiedzi badanych bez jakiegokolwiek dodatkowego ukierunkowywania rozmowy (kierunek rozmowie nadaje się jedynie na
wstępie), słuchanie bierne najczęściej odbywa się w milczeniu,
zaś potwierdzeniem tego, że badacz faktycznie słucha wypowiedzi respondenta, są zachowania niewerbalne; słuchanie czynne –
polega na tym, że badacz często potwierdza zarówno to, że słucha
rozmówcy, jak i to, że rozumie jego wypowiedzi
(Łobocki 2003, s. 280–283).
Na dialogu opiera się także wywiad jakościowy (wywiad swobodny, nieskategoryzowany), będący swoistą interakcją między badaczem a badanym,
której kierunek jest nadawany przez badacza. Nie chodzi tu jednak wyłącznie
o zadawanie wcześniej przygotowanych pytań i zapisywanie odpowiedzi; po
zadaniu pytania badacz musi uważnie wsłuchiwać się w odpowiedź, dokonywać jej interpretacji i na tej bazie formułować kolejne pytania, mające
na celu pogłębienie wcześniejszych wypowiedzi lub też skierowanie uwagi rozmówcy na inne, bardziej znaczące zdaniem badacza obszary (Babbie 2008, s. 342–343). Wywiad jakościowy umożliwia „badanie sposobu,
w jaki jednostki doświadczają swojego świata i postrzegają go. Pozwala na
jedyny w swoim rodzaju wgląd w świat życia badanych, którzy własnymi
słowami opisują swoje działania, doświadczenia i poglądy” (Kvale 2010, s.
39). Jego zaletą jest dynamiczna formuła dialogowa niejako prowokująca
refleksję. A zatem wywiad jakościowy można uznać za narzędzie procesu
edukacyjnego, przy czym uczyć może się zarówno badany, jak i badacz;
sytuację edukacyjną kreują również obie strony (Kvale 2010, s. 45–46).

Wywiady grupowe mogą przyjąć formę swobodnej burzy mózgów, moderowanej (fokusowanej) dyskusji grupowej, sformalizowanej dyskusji eksperckiej. Wywiady grupowe mogą być w ramach diagnozy środowiskowej
prowadzone w warunkach naturalnych, np. na boisku szkolnym. Są one
wówczas niesformalizowane i spontaniczne. Ale mogą też być prowadzone w ramach specjalnie zorganizowanego spotkania. W tym przypadku
są one zaplanowane, ukierunkowane i częściowo ustrukturalizowane
(Fontana i Frey 2009, s. 92–95). Zaletą wywiadów grupowych jest to, że
badaniu zostaje jednocześnie poddane kilka lub kilkanaście osób. Wadą
natomiast to, że badaczowi może być trudno kontrolować przebieg badania; trudniejsza jest też analiza zebranego materiału.
Innym szczególnym rodzajem wywiadu jakościowego jest wywiad narracyjny, który polega na tym, że badany relacjonuje pewien etap swojego życia,
czy też wydarzenia, w których uczestniczył. Narracja ta może być ustna lub
pisemna. Może zostać zasłyszana podczas pracy w terenie lub też może
zostać wywołana przez badacza. Narracja może przybierać różne formy:
opisu jakiegoś wydarzenia, szerszej opowieści o jakimś istotnym aspekcie
czyjegoś życia, jak np. pracy zawodowej lub też okresie pozostawiania poza
rynkiem pracy; lub opowieścią o całym życiu danej osoby: od narodzin do
chwili obecnej (Chase 2009, s. 17). Podczas wywiadu narracyjnego zadanie badacza polega głównie na słuchaniu. Ewentualnie może on po zakończeniu narracji zadać dodatkowe pytanie, celem wyjaśnienia spraw, które
są dla niego niezrozumiałe, czy też zostały opisane w sposób niepełny.

Jak przeprowadzać wywiady – rady praktyczne
▪▪ dobrać właściwe miejsce rozmowy; miejsce to nie powinno być
krępujące lub nieprzyjazne dla osoby badanej;

W diagnozie społecznej wykorzystuje się też wywiady grupowe, przeprowadzane w formie planowej rozmowy jednocześnie z kilkoma lub kilkunastoma osobami, nie powinno ich jednak być więcej niż 15 (Babbie 2008,
s. 345–346). Badacz wchodzi tu w rolę moderatora, kierującego rozmową
oraz interakcjami, jakie zachodzą między uczestnikami wywiadu. Powinien
przy tym wykazać się umiejętnością słuchania, cierpliwością i empatią.

▪▪ odpowiednio zaprezentować charakter i cel prowadzonych badań;
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▪▪ unikać zachowań, które mogłyby w rozmówcy wywołać podejrzliwość, brak zaufania; oraz wszelkich form krytyki poglądów
i postaw osoby badanej;
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▪▪ przy stawianiu pytań powstrzymywać się od sugestywnych
zachowań, np. gestów, intonacji itp., aby nie wpływać w ten sposób na wypowiedzi respondenta oraz unikać pytań sugerujących
odpowiedź lub skłaniających do odpowiedzi zdawkowych; zadawać pytania krótkie i proste;
▪▪ nie wdawać się w polemikę z respondentem, chyba że jest to
umiejętna próba skłonienia go do pełniejszego uzasadnienia
danego stanowiska;
▪▪ wykazać się cierpliwością i taktem;
▪▪ do sprawozdania z wywiadu dołączyć uwagi na temat okoliczności,
w jakich był on przeprowadzony, oraz spostrzeżeń o zachowaniu
respondenta i przypuszczeń, co do jego prawdomówności, z tym
że te komentarze muszą być wyraźnie oddzielone od wypowiedzi respondenta;

▪▪

badanie wszelkich ludzkich działań powinno zawsze uwzględniać
poznanie subiektywnych uczuć, doznań oraz przeżyć, ponieważ one
warunkują ich aktywność;

▪▪

prowadzone analizy zawsze powinny uwzględniać kontekst
środowiskowy;

▪▪

wskazane jest wykorzystywanie możliwie różnorodnych źródeł
informacji (obiektywizacja danych subiektywnych);

▪▪

analiza powinna uwzględniać kontekst historyczny – subiektywne
interpretacje, czy przeżycia jednostek można w pełni zrozumieć,
gdy zostają one odniesione do przeszłych doświadczeń.

Źródło: Szumski 1999, s. 135–139.

Metoda biograficzna jest zbliżona do metody monograficznej i metody
indywidualnych przypadków. Pierwsza wiąże się z traktowaniem układu społecznego jako całości i ma na celu analizę relacji, jakie zachodzą
pomiędzy jej poszczególnymi elementami, oraz zasad jej funkcjonowania
i dynamiki. Jest stosowana do badania sposobów funkcjonowania instytucji lub form określonej działalności instytucjonalnej. Druga, określana
inaczej jako studium przypadku lub metoda kliniczna, oznacza zbieranie
danych o rozwoju oraz życiu fizycznym, psychicznym oraz społecznym
pojedynczych osób (Łobocki 2003, s. 293–304).

Metoda biograficzna

Metody niereaktywne

Badania biograficzne to sposób poznawania ludzi oraz ich otoczenia
przez studiowanie osobistych dokumentów, takich jak: autobiografie,
życiorysy, pamiętniki, dzienniki, wspomnienia, listy, kroniki. Wykorzystywane są tu różne techniki badawcze, w szczególności analiza dokumentów, obserwacja i metoda dialogowa. Jest to metoda polegająca
na opisie oraz analizie przebiegu ludzkiego życia (rodzinnego, zawodowego, społecznego, towarzyskiego itp.), które jest rozpatrywane
w określonym kontekście społecznym. Metoda ta opiera się na kilku
podstawowych założeniach:

Badania niereaktywne, mające zarówno ilościowy, jak i jakościowy charakter, są metodą badania zachowań społecznych, niewpływającą (przynajmniej bezpośrednio) na te zachowania. Wyróżnia się trzy typy tego
rodzaju badań: analiza treści, analiza istniejących danych statystycznych
oraz analiza historyczno-porównawcza. Dla organizatora społeczności
lokalnej użyteczne są pierwsze dwa typy. Analiza treści polega na badaniu
zarejestrowanych ludzkich przekazów, takich jak np.: strony internetowe,
prasa, informacje wywieszane na tablicach ogłoszeniowych, przemówienia, publikacje. Jej celem jest udzielenie odpowiedzi na takie pytania, jak:
kto mówi, co, do kogo, dlaczego, jak i z jakim skutkiem? Analiza istniejących danych statystycznych, jak sama nazwa wskazuje, jest związana
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▪▪ wnioski formułować ostrożnie z uwzględnieniem całokształtu
uwarunkowań danych wypowiedzi.
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z uwzględnianiem w badaniach różnego rodzaju statystyk, sprawozdań,
które mogą stanowić uzupełniające źródło danych o badanym podmiocie,
czy też sytuacji (Babbie 2003, s. 341–353).
Metody niereaktywne wiążą się z analizą różnego rodzaju istniejących
już dokumentów, stanowiących potwierdzenie określonych faktów, czy
wydarzeń społecznych. Pojęcie dokument jest bardzo pojemne i oznacza, po pierwsze: w dowolnej postaci dowód istnienia określonych faktów
i wydarzeń społecznych, np.: narzędzia i przedmioty codziennego użytku,
obrazy, fotografie, filmy, nagrania, jako źródła danych o różnych wydarzeniach społecznie ważnych. Po drugie: pisemne świadectwa zaszłych
faktów i wydarzeń społecznych, którymi są np.: rękopisy, prasa, sprawozdania, notatki, protokoły, listy, pamiętniki itp. Wśród dokumentów
pisemnych wyróżnia się dokumenty zebrane w sposób systematyczny
oraz dokumenty okolicznościowe. Pierwsze, to: dokumenty naukowe
(sprawozdania, artykuły, publikacje opracowane przez naukowców),
opracowania statystyczne (np.: roczniki, okresowe sprawozdania, zestawienia itp.). Drugie to takie dokumenty, które ze względu na swoją treść
i formę mają charakter subiektywny, nadany im przez autora, należą do
nich: dokumenty osobiste, jak np.: listy, pamiętniki, dzienniki, notatki,
których cechą jest to, że umożliwiają względnie dokładne i bezpośrednie
odtworzenie danych wydarzeń (protokoły, zapisy utrwalone na taśmach
lub kasetach) (Szumski 1999, s. 153–159).

Metody wizualne
Wykorzystywanie metod wizualnych może przybierać dwie formy. Pierwszą jest samodzielne tworzenie przez badaczy obrazów, poprzez nagrywanie filmów, robienie zdjęć, czy też tworzenie rysunków lub schematów,
a następnie dokonywanie ich interpretacji (niektórzy badacze robienie
zdjęć zlecają badanym, określając w tym przypadku, co powinni sfotografować, mogą to być np. miejsca, w których najlepiej się czują). Drugą
formą jest gromadzenie i poddawanie analizie materiałów wytworzonych
lub użytkowanych przez badanych. Najczęściej w badaniach społecznych stosowane są obie formy i stanowią ważny element uzupełniający i dopełniający do innych metod badawczych, takich jak: obserwacja,
analiza dokumentów, czy też wywiady. Dokumentacja zebrana poprzez
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wykorzystywanie metod wizualnych, nie jest wyłącznie zapisem tego,
co wydarzyło się przed kamerą, czy też aparatem, lecz jest przedstawieniem rzeczy, osób i zdarzeń objaśniających badaną społeczność oraz
mechanizmy, które je regulują (Banks 2009, s. 27–37).
Metody niereaktywne
wiążą się z analizą różnego rodzaju istniejących już dokumentów,
stanowiących potwierdzenie określonych
faktów, czy wydarzeń
społecznych.

5.1.5. Dobór uczestników do badań diagnostycznych
Prowadzone w ramach osl badania diagnostyczne wiążą się w szczególności z przeprowadzaniem rozmów, wywiadów z przedstawicielami społeczności, w której działania prowadzi organizator. Nie ma
żadnych wymogów formalnych, które określałyby z iloma osobami
należy rozmawiać. Wskazówka w tym zakresie jest jedna: należy przeprowadzić tyle wywiadów, „ile trzeba, żeby dowiedzieć się tego, czego
chcemy się dowiedzieć” (Kvale 2010, s. 87–88). A zatem organizator
sam musi zdecydować, czy poprzez daną liczbę przeprowadzonych
wywiadów uzyskał pełną informację na temat badanych podmiotów.
Ale aby trafnie uogólniać, potrzebnych jest zazwyczaj przynajmniej
kilkanaście rozmów.
W procesie diagnostycznym, realizowanym w ramach organizowania
społeczności lokalnej, wskazane jest, żeby respondenci nie stanowili jednorodnej grupy, np. żeby nie były to wyłącznie kobiety, czy
też seniorzy lub klienci ośrodka pomocy społecznej. Różnorodność
rozmówców zapewnia pozyskanie różnorodnych, wzajemnie „weryfikujących się” informacji i opinii. Zalecana jest metoda „kuli śnieżnej”,
w której po zakończeniu danego wywiadu, prosi się danego respondenta o wskazanie jakiejś znajomej osoby z danego terenu, z którą warto
porozmawiać. Zadaniem organizatora jest wówczas dotarcie samemu
do pierwszego wiarygodnego rozmówcy i „trzymanie się szlaku” znaczonego kolejnymi wskazaniami.
Diagnozując społeczność lokalną, warto rozmawiać z czterema kategoriami osób. Są to:
▪▪

zwykli mieszkańcy;
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W procesie diagnostycznym, realizowanym
w ramach organizowania społeczności lokalnej, wskazane jest, żeby
respondenci nie stanowili jednorodnej grupy.

Różnorodność rozmówców zapewnia pozyskanie różnorodnych, wzajemnie „weryfikujących
się” informacji i opinii.

▪▪

osoby funkcyjne zorientowane w określonych sprawach i problemach (np.: przedstawiciele władz gminnych, radni, dyrektorzy
szkół, domów kultury, dzielnicowi, lekarze, księża);

▪▪

osoby mające z racji pracy większy niż średni kontakt z członkami danej społeczności (np.: ekspedientki, dozorcy, listonosze,
inkasenci itp.);

▪▪

osoby przyjezdne przebywające w społeczności chwilowo, mające
tzw. świeże spojrzenie.

Badanie uwzględniające wymienione powyżej kategorie osób stwarza
szansę na to, że uzyskane dane będą bogate i pozwolą na przyjrzenie się
diagnozowanej społeczności z różnych punktów widzenia.

Celem diagnozy w procesie osl jest trafne i dogłębne rozpoznanie sytuacji w określonej społeczności lokalnej. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże
się to z ingerowaniem w czyjeś życie, dlatego też prowadząc je, należy
kierować się pewnymi zasadami, obowiązującymi w społecznych badaniach naukowych. Należą do nich między innymi:

▪▪

dobrowolność udziału, co oznacza, że badani muszą zostać poinformowani o celu badań i wyrazić zgodę na udział w nich;
dobro badanych na pierwszym miejscu, co oznacza, że żadna
z osób badanych nie może w żaden sposób zostać na skutek
badań poszkodowana; w żadnym wypadku nie wolno ujawniać
informacji, których ujawnienie mogłoby niekorzystnie wpłynąć
na sytuację badanego;
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anonimowość i poufność – to podstawowe zasady związane
z zabezpieczaniem interesów i dóbr badanych; anonimowość wiąże
się z uniemożliwieniem identyfikacji autorów poszczególnych cytowanych wypowiedzi przez osoby trzecie (np. czytelników raportów),
poufność oznacza, że wiedzę kontekstową niezawartą w raportach badacz traktuje jako wiedzę własną i nie rozpowszechnia jej
(Babbie 2008, s. 79–84).
Organizator społeczności lokalnej, jako badacz rzeczywistości, w której
ogniskuje swoje działania, powinien wykazywać zaciekawienie, otwartość i wrażliwość na to, co robią, mówią osoby, które obserwuje, czy też,
z którymi rozmawia. Powinien również być krytyczny wobec swoich założeń związanych z daną sytuacją.

5.1.7. Rejestrowanie informacji zbieranych w ramach
procesu diagnostycznego

5.1.6. Aspekty etyczne badań diagnostycznych
w społecznościach lokalnych

▪▪

▪▪
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W procesie diagnozowania społeczności lokalnej nie wystarczy pytać,
słuchać i patrzeć. Konieczne jest także bieżące rejestrowanie zbieranych informacji, żeby następnie możliwa była ich analiza i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji podsumowującej badania. W przypadku
organizatora społeczności lokalnej będzie to mapa zasobów i potrzeb,
która stanowi wstęp do podjęcia działań i która następnie jest na bieżąco
uzupełniana, celem rejestrowania zmian i określania kolejnych kroków
pracy w społeczności lokalnej.
Istotne znaczenie w procesie rejestrowania danych ma oczywiście zapamiętywanie, ale nie można liczyć wyłącznie na własną pamięć. Dlatego
też konieczne jest sporządzanie notatek w trakcie przeprowadzania
wywiadu. Należy jednak unikać całościowego spisywania tego, co dzieje
się podczas wywiadu, ponieważ zbytnie zaangażowanie w pisanie uniemożliwia aktywny udział w dialogu i obserwowanie emocji, jakie mu towarzyszą. Zatem notatki winny służyć zapisywaniu najbardziej istotnych
elementów (hasłowo) oraz ciekawych wypowiedzi, które następnie można
zacytować w raporcie z badań. Dobrym rozwiązaniem jest nagrywanie
wywiadu, ale nie zawsze jest to możliwe, ponieważ, po pierwsze, trzeba
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mieć dyktafon, a po drugie, rozmówca musi się na to zgodzić. Na pewno
w przypadku wywiadów narracyjnych warto przekonać respondenta do
tego, żeby zgodził się na nagrywanie.

związany z Haliną Radlińską i upowszechnianą przez nią koncepcją rozwijania sił witalnych środowiska społecznego, a kontynuowany – w niekorzystnych uwarunkowaniach prl – przez Aleksandra Kamińskiego
(Górnikowska-Zwolak 1999, s. 10).

W przypadku obserwacji także konieczne jest rejestrowanie tego, co
udało się dostrzec. Pomocne w tym zakresie jest bieżące prowadzenie notatek lub arkuszy obserwacyjnych dostosowanych do badanej
sytuacji. Każdy organizator społeczności lokalnej powinien opracować
własny sposób rejestracji danych pozyskanych w procesie obserwacji.
Należy jednak pamiętać o tym, żeby był to możliwie prosty sposób rejestrowania danych. Pomocne w badaniach terenowych jest robienie zdjęć
lub nagrywanie filmów, które mogą stanowić ilustrację nie tylko sytuacji
wstępnej, ale także zmian zachodzących w procesie badania – działania.

5.2.1. Aktywizacja społeczności lokalnej
Aktywizacja społeczności lokalnych należy do podstawowych działań
na rzecz rozwoju lokalnego we wszystkich jego kluczowych wymiarach:
społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Celem aktywizującej interwencji środowiskowej jest zmiana społeczna, polegająca na wzmocnieniu,
upodmiotowieniu i usamodzielnieniu mieszkańców.

5.2. Aktywizacja
Aktywizacja oznacza wzmaganie się aktywności, uaktywnianie (się);
aktywizować to czynić aktywnym, pobudzać do działania, ożywiać (Górniakowska-Zwolak 1999, s. 9). Są różne nurty aktywizacji (Rymsza 2013).
Aktywizacja w Modelu osl służyć ma wzmacnianiu i usamodzielnianiu
jednostek i współtworzonych przez nie społeczności. Nie może być sposobem wymuszania aktywności mieszkańców wbrew ich woli czy oczekiwaniom. To coś więcej niż przestrzeganie zasady, że cel nie uświęca
środków. To element urzeczywistniania podejścia empowerment. Warto
też mieć na uwadze, że organizator społeczności lokalnej aktywizuje nie
tylko mieszkańców, ale także lokalne instytucje i służby. Jest to zgodne
z ideą aktywizacji (Piątek i Karwacki 2008). Co więcej, samo jego działanie jest elementem aktywizacji instytucji czy organizacji, w której jest
zatrudniony.

Aktywizacja w Modelu osl służyć ma
wzmacnianiu i usamodzielnianiu jednostek
i współtworzonych
przez nie społeczności.

Aktywizacja społeczna jest związana z oddziaływaniem na otoczenie społeczne, celem jego przekształcenia z korzyścią zarówno dla jednostek,
jak i społeczeństwa. Aktywizowanie społeczności lokalnych opiera się
na budowaniu sieci powiązań między podmiotami wchodzącymi w skład
danej społeczności opartych na: wzajemnym szacunku i poszanowaniu
różnorodności, uznawaniu potencjału wszystkich podmiotów i umożliwianiu im odegrania roli w procesie zmiany niekorzystnej sytuacji,
zwalczaniu nierówności oraz pomaganiu ludziom w wykorzystywaniu
rozmaitych metod w trakcie realizowanych przedsięwzięć (Skrzypczak,
Retmaniak 2010, s. 202).
W przypadku społeczności marginalizowanych, do których w pierwszej
kolejności adresowane są działania środowiskowe w Modelu osl , aktywizacja winna prowadzić też do efektu inkluzji, przez budowanie relacji łączących tę społeczność i jej członków z szerszym otoczeniem społecznym.

W programach aktywizujących wykorzystuje się dorobek różnych nauk
społecznych: socjologii (tzw. paradygmat empowerment – por. Berger
i Nauhaus 1975), polityki społecznej (por. Kaźmierczak i Rymsza, red.
2003), a w szczególności pedagogiki społecznej. W przypadku tej ostatniej warto podkreślić dorobek polskiej szkoły z okresu międzywojennego,

Podstawą podejścia aktywizującego w procesie osl jest włączanie społeczności w proces zmian, czyli we wszelkie działania prospołeczne. Ich
prospołeczny charakter może wiązać się zarówno z realizacją konkretnych prac (przedsięwzięć) na rzecz wspólnego dobra, np. zadbaniem
o estetykę osiedla, czy wystąpieniem do miejscowych władz o zwiększenie liczby partoli Straży Miejskiej i Policji dla podniesienia bezpieczeństwa. Ale mogą również polegać na wprowadzaniu i utrwalaniu wzorów
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zachowań codziennych, np. przez zorganizowanie pomocy sąsiedzkiej
dla osób samotnych, które nie radzą się z zaspokajaniem podstawowych
potrzeb, czy kształtowanie wśród młodzieży pozytywnych wzorców
spędzania czasu wolnego.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Wspólne przekształcanie zdewastowanej piaskownicy
w klomb z kwiatami – Turek
„Od czerwca do sierpnia bieżącego roku organizowałam cykliczne spotkania obywatelskie (4 spotkania) na ul. Matejki, dotyczące organizowania społeczności lokalnej wokół pomysłów zmierzających do poprawy
wizerunku i jakości życia mieszkańców. Na spotkaniach mieszkańcy
przedstawiali pomysły na zmianę swojego środowiska. Wspólnie zadecydowali, iż przekształcą zdewastowaną piaskownicę znajdującą się
przed blokiem nr 4 w klomb z kwiatami. Wcześniej w piaskownicy nie
bawiły się dzieci, lecz przesiadywały tam osoby nadużywające alkohol
i zakłócające spokój pozostałym mieszkańcom.

oraz poczucie przynależności do miejsca zamieszkania. Sami mieszkańcy zaczęli wierzyć, iż ich ulica nie musi być źle postrzegana przez innych
mieszkańców Turku. Dzięki tego typu działaniom ludzie przełamali izolację i osamotnienie. Zaczęli ze sobą rozmawiać, nawiązywać nowe znajomości sąsiedzkie. Największym dowodem zmiany, jaka zaszła między
mieszkańcami, jest fakt, iż sami wspólnie podjęli decyzję, że na wiosnę
połączą przekształcony teren zielony z już istniejącym. Zdejmą siatkę
i stworzą jeden wielki plac, gdzie wspólnie będą mogli spędzać wolny czas.
Ponadto mieszkańcy, którzy posiadają ogródek przy jednym z bloków,
wyrazili chęć podzielenia się krzewami z mieszkańcami innych bloków”.
Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops w Turku.

Istotne jest to, żeby proces aktywizacji nie wiązał się jedynie z mobilizowaniem do realizacji konkretnych prac, ale włączał mieszkańców również
w proces planowania oraz ewaluacji działań. Aktywizacja jest bowiem
formą mobilizowania do samozaradności indywidualnej i wspólnotowej,
wyzwalania oraz wzmacniania potencjału rozwojowego społeczności.
Istotą aktywizacji jest to, żeby przez zaangażowanie w lokalne sprawy
mieszkańcy, w szczególności ci słabsi, czy marginalizowani, nabywali
nowe umiejętności społeczne (i zawodowe), odzyskiwali wiarę w siebie,
przejmowali kontrolę nad własnym życiem oraz funkcjonowaniem swojej
społeczności. Wspólne działania, wymagające współpracy i komunikowania się, służą poprawie społecznych interakcji oraz pogłębianiu stosunków społecznych, co tworzy płaszczyznę do budowania upodmiotowionej
wspólnoty. Programy aktywizujące mogą mieć charakter bardziej zindywidualizowany (Berkel i Valkenburg 2007), jak i bardziej środowiskowy,
jak zakłada się to w Modelu osl . Ich wdrażanie odwołuje się do zasady
pomocniczości, zakładającej, że wsparcie powinno być udzielane przez
struktury jak najbliższe ludziom i w sposób nieodbierający im odpowiedzialności za własny los.

Mieszkańcy wybrali lidera społeczności lokalnej. Udaliśmy się do administratora po wyrażenie zgody na podjęcie w/w działań. Ja, jako organizator
społeczności lokalnej, pomogłam mieszkańcom pozyskać od sponsorów
ziemię i materiały ogrodnicze niezbędne do rozpoczęcia tego działania
oraz utrzymywałam stały kontakt z mieszkańcami i wspierałam ich
w tym, co robią. Zaangażowanie mieszkańców było ogromne. Sami złożyli się na zakup krzewów oraz udali się do poszczególnych partnerów
lokalnych, prosząc o wsparcie. Podzielili się obowiązkami związanymi
z dalszą pielęgnacją roślin (zakupili wąż ogrodowy). Mieszkańcy udali się
do żwirowni po kamyki oraz do tartaku po trociny i korę. Z desek oraz pni
pozyskanych od sponsora zbili 4 ławeczki i zrobili stół. Ponadto zakupili
siatkę i ogrodzili krzewy, aby ich nikt nie zniszczył.
Społeczność lokalna sama mówi, iż »Odnieśliśmy wielki sukces,
ul. Matejki odżyła«.
Dzięki wspólnym działaniom, po części odbudowano więzi wspólnotowe
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Model osl jako operacjonalizacja zasady pomocniczości

Formy aktywności indywidualnej

„Model osl odwołuje się i de facto operacjonalizuje konstytucyjną zasadę
pomocniczości państwa (i jego służb), zgodnie, z którą pierwszeństwo
w zakresie zaspokajania potrzeb społecznych i rozwiązywania problemów
przypisuje się strukturom możliwie niskiego szczebla. Po uchwaleniu
Konstytucji RP z 1997 r., gdzie w Preambule przywołana została zasada
pomocniczości, zasada ta legitymizowała drugą reformę samorządową,
w ramach której przywrócono w Polsce powiaty i utworzono samorząd
szczebla regionalnego. Z kolei Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z 2013 r. stworzyła mechanizmy funkcjonalnej współpracy w sferze pożytku publicznego – administracji publicznej z podmiotami
niepublicznymi o charakterze non-profit: stowarzyszeniami, fundacjami,
organizacjami kościelnymi, które objęły między innymi zlecanie tym
podmiotom przez administrację zadań publicznych”.

▪▪ zachowania będące najprostszą formą aktywności fizycznej,
która jest możliwa do zaobserwowania z zewnątrz, np. przemieszczanie się ludzi;
▪▪ działania, czyli zachowania będące wynikiem zachowania
innych osób, np. ktoś płacze, bo ktoś inny powiedział mu coś
przykrego;
▪▪ czynności społeczne, które są kierowane do innych ludzi, np.
udzielanie przez organizatora informacji na temat idei osl ; w zależności od ich znaczenia można wyróżnić m.in. czynności wychowawcze, edukacyjne, władcze, zabawowe, informacyjne, które
wyrażają się m.in. w pytaniach, rozkazach, pouczeniach, udzielaniu pomocy;

Źródło: Model osl 2013.

W ramach Modelu osl podmiotem działań aktywizujących jest jednak
nie tylko cała społeczność lokalna, ale i funkcjonujące w jej ramach grupy kategorialne i środowiska. Aby aktywizacja przyczyniała się do rozwoju społeczności lokalnych (community development) i kształtowała
u mieszkańców postawy prospołeczne, powinna uwzględniać zakładanie
lokalnych stowarzyszeń i inicjowanie grup działania (grup zadaniowych).

5.2.2. Aktywność indywidualna i społeczna mieszkańców
Motorem wszelkich zmian i przekształceń w społeczności lokalnej są
zawsze ludzie. Bez ich aktywności niemożliwe jest wywołanie jakiejkolwiek zmiany społecznej, a tym bardziej rozwój społeczny. Podstawowym
zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest zatem pobudzenie tej
aktywności i odpowiednie jej ukierunkowanie na podejmowanie działań
mających na celu dobro wspólne. Każdy człowiek podejmuje różnorodne formy aktywności indywidualnej (por. ramka). Wszystkie one mogą
zostać przetworzone na działania prospołeczne.
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▪▪ działania społeczne, które są kształtowane przy uwzględnieniu
faktycznych lub potencjalnych reakcji osób, do których są kierowane; postępowanie jest uzależnione od znaczenia psychologicznego i kulturowego, jakie człowiek przypisuje swojemu działaniu
oraz oczekiwanej reakcji adresata, np. mieszkaniec zgłasza do
administracji, że powinni naprawić zniszczone drzwi, oczekując,
że jest to ich powinnością; działania te mogą przybierać trzy
podstawowe formy:
▪▪ działania racjonalne (podejmowane po pewnych przemyśleniach, z premedytacją lub po analizie korzyści i strat, jakie mogą
one przynieść);
▪▪ działania tradycjonalne (podejmowane rutynowo dlatego, że
zawsze tak się robiło lub dlatego, że wszyscy tak właśnie postępują; są one ściśle powiązane z kontekstem społecznym, w jakim
dany podmiot funkcjonuje);
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Powtarzalność interakcji prowadzi do bliższego poznania się, z czasem
być może nawiąże się przyjaźń; w języku socjologicznym kształtują się
wówczas stosunki społeczne. W ramach których powstają oczekiwania,
co do wzajemnych zachowań, kształtują się więc role społeczne i pozycje
społeczne (Sztompka 2003, s. 83; 87–99).

▪▪ działania afektywne (podejmowane na skutek odczuwania potrzeby, wyrażania aktualnych stanów emocjonalnych, np. radości,
smutku).
Źródło: Na podstawie Sztompka 2003, s. 55–71.

Formą uspołecznienia aktywności indywidualnej jest nadanie jej kontekstu społecznego, co oznacza, że wywołała ona reakcję innych. Działania
wzajemnie sprzężone to z kolei interakcja będąca już przejawem działania stricte społecznego (uczestniczy w nim więcej niż jedna osoba).
Przykładem jest choćby zwykła codzienna kłótnia. Wpływ na przebieg
i kształt interakcji mają: stopień wzajemnej znajomości uczestników,
ramy przestrzenne i czasowe, forma interakcji. I tak np. inny będzie jej
przebieg między mieszkańcami blokowisk, którzy praktycznie się nie
znają, inny między sąsiadami na wsi, otwartymi na kontakty sąsiedzkie.
Inaczej będzie przebiegało spotkanie, gdy jego uczestnicy, bez względu
na zajmowane stanowisko usiądą razem w kręgu, a inaczej, gdy część
z nich zasiądzie za stołem prezydialnym. Inny przebieg będzie miało
np. spotkanie mieszkańców dotyczące braku poczucia bezpieczeństwa,
w którym uczestniczą przedstawiciele prawa i władz, a inny spotkanie
sąsiadów, którzy będą prowadzić rozmowę na temat czystości na klatkach schodowych (Sztompka 2003, s. 66–71).
Istotny wpływ na jakość integracji ma też liczba osób w niej uczestniczących. Najprostszym rodzajem jest interakcja między dwoma osobami. Natomiast, gdy liczba uczestników się zwiększa, staje się ona coraz
bardziej skomplikowana, powstają wówczas sieci interakcyjne, których
charakter może być mniej lub bardziej uporządkowany. I tak np. bardziej
chaotycznie będą przebiegały interakcje podczas lokalnego festynu,
natomiast bardziej uporządkowane będą one na zorganizowanym spotkaniu obywatelskim. Interakcje między tymi samymi osobami mogą
mieć charakter jednorazowy, np. podczas festynu kilka osób wymieni
poglądy na temat wandalizmu na osiedlu i na tym ich kontakt się skończy. Mogą jednak mieć również charakter powtarzalny, np. gdy znajomość z festynu jest kontynuowana, kiedy osoby, które poznały się na
festynie, nadal się spotykają i prowadzą rozmowy na zbliżone tematy.
Narzędzia osl

134

Aktywność społeczna, oznaczająca czynne wchodzenie w świat
innych ludzi, jest zależna od wielu czynników, do których zalicza się
w szczególności:
▪▪

czas, w jakim przebywa się wśród innych osób;

▪▪

częstotliwość występowania aktywnych form zachowań
społecznych;

▪▪

ilość i różnorodność form interakcji społecznych oraz form społecznej aktywności;

▪▪

ilość zachowań prospołecznych oraz wielkość wkładu pracy na
rzecz innych ludzi;

▪▪

przynależność do formalnych i nieformalnych organizacji;

▪▪

ilość i jakość odgrywanych ról społecznych;

▪▪

dobrowolność podejmowania działań dotycząca trzech poziomów:
aktu wyboru działania, orientacji na innych ludzi oraz prawno-instytucjonalnego (fakt istnienia pewnego przymusu, kiedy dotkliwe problemy nie są zaspokojone i nie ma instytucji zajmującej się
daną sprawą);

▪▪

nieodpłatny charakter działań;

▪▪

prospołeczny charakter, czyli służących innym ludziom;

▪▪

grupową formę działań;
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▪▪
niepodleganie sankcjom władzy państwowej lub samorządowej.
(Gagacka 1996, s. 25–26; Matusewicz 1998, s. 14)
▪▪

5.2.3. Podstawowe formy uczestnictwa
w życiu społecznym
Aktywne uczestnictwo w życiu społecznym jest związane z dwoma podstawowymi formami, do których zalicza się: współdziałanie (współpraca)
i konflikt (rywalizacja).
Współdziałanie oznacza pozytywne interakcje społeczne, na które
składają się zachowania i działania konkretnych podmiotów (osób,
grup, instytucji) mających zbliżone cele, wartości, interesy, których
samodzielnie nie sposób osiągnąć. Może ono przybierać różne formy:
od najprostszej, która jest odpowiedzią na pozytywne zachowanie
drugiej strony, np. wymiana pozdrowień między sąsiadami; do bardziej skomplikowanej, gdy współdziałanie ma na celu np. wspólne
dbanie o czystość na klatce schodowej. Współdziałanie ma miejsce
wówczas, gdy: 1) pojawia się wzajemna aktywność wielu podmiotów,
których cele są zbliżone, 2) istnieje faktyczna gotowość i motywacja
do podjęcia wspólnego wysiłku, 3) formują się więzi społeczne łączące
działające podmioty.
Dojrzalszą formą współdziałania jest współpraca, która jest budowana
na bazie wspólnych wcześniejszych doświadczeń. Ma ona miejsce wtedy, gdy pojawia się:
▪▪

tożsamość celów indywidualnych i grupowych oraz wspólnota
celów zasadniczych;

▪▪

podporządkowanie części celów osobistych celom grupowym
i pewne ograniczenie swobód jednostek;

▪▪

identyfikacja osób współpracujących z grupą;

▪▪

precyzyjny podział zadań oraz czynności; jasne określenie praw
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określenie zasad podległości i zależności wraz z zasadami i sankcjami, gwarantujące korzyści adekwatne do wkładu pracy.

Współpraca przynosi tym większe korzyści, im jest lepiej zaplanowana
i zorganizowana. Niezwykle ważna jest w niej sprawa koordynacji i kontroli, co niestety niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo, związane z tym,
że mogą pojawić się tendencje do nadmiernego formalizowania. Można
temu zapobiec poprzez promowanie takich zadań, procedur, metod i osób,
które cechują się potencjałem twórczym oraz dbaniem o tworzenie klimatu sprzyjającego budowaniu pozytywnych więzi emocjonalnych oraz
komunikacji nieformalnej (Borkowski 2003, s. 235–237).
Drugą formą uczestnictwa w życiu społecznym jest konflikt, oznaczający w szerokim ujęciu antagonizmy, które dzielą i łączą, różnią i wiążą
indywidualne lub zbiorowe podmioty społeczne. W wąskim rozumieniu,
jest konkretną sprzecznością, która występuje między co najmniej
dwoma stronami, w jakiejś konkretnej dziedzinie życia społecznego. Mianem konfliktów społecznych określa się natomiast sytuacje, w których
pojawiają się wyraźne i uświadomione rozbieżności celów, interesów,
potrzeb, postaw, wartości, wiążące co najmniej dwie strony w warunkach zabiegania o te same ograniczone dobra. Stronami konfliktu mogą
być: jednostki, grupy społeczne, organizacje, społeczności lokalne,
a w wymiarze ogólnospołecznym: klasy społeczne, a nawet całe narody.
Konflikty są nieuniknionym elementem życia społecznego, a czynnikami konfliktogennymi są różnice co do wartości, sprzeczność interesów,
ale także uprzedzenia, nierówności społeczne (szczególnie te odbierane
jako niesprawiedliwe), zaburzona komunikacja, czy złe rządzenie. Skutki
występowania konfliktów mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne.
Konflikt można rozwiązać i przetworzyć energię społeczną w konstruktywne działanie, ale konflikt nierozwiązany może dużo tej energii bezproduktywnie absorbować. Inne pozytywne efekty ujawnienia i rozwiązania
konfliktu to: wzrost wzajemnego zrozumienia i tolerancji, rozwój umiejętności społecznych (debatowanie, negocjowanie, zawieranie kompromisów
itp.) i najbardziej widoczne – ożywienie i aktywizacja biernych wcześniej
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mieszkańców. Do negatywnych konsekwencji konfliktów, zwłaszcza
przedłużających się, należą: atrofia więzi społecznych, utrwalanie się
zachowań agresywnych, dezintegracja struktur społecznych, chaos,
osłabienie orientacji na dobro wspólne, wzrost nierówności. Najlepszym
sposobem rozwiązywania konfliktów jest negocjowanie rozbieżności,
zmierzające do wypracowania kompromisu. Pomocna w tym procesie
może być osoba bezstronnego mediatora (Borkowski 2003, s. 242–254).

wzorców działania, poglądów i interesów. Społeczność taką cechuje
spójność, zgodność wewnętrzna oraz zdolność do trwania, normalnego
funkcjonowania i do rozwoju (Winiarski 1999, s. 108–109).
Integracja społeczna, będąca stanem lub procesem, polega na tym, że
elementy strukturalne (jednostki, grupy) wchodzące w skład danego układu przejawiają tendencję do łączenia/scalania się, tworząc tym samym
harmonijną, zwartą, spójną oraz funkcjonalną całość. Jest to związane
m.in. z akceptacją wspólnych systemów, norm, ocen, bądź wartości, co
oznacza powstanie spoistości wewnątrzgrupowej (Radziewicz-Winnicki
2008, s. 606). Najprościej proces ten można określić jako wspomniane już
przeobrażanie jednostek zamieszkujących wspólne terytorium i funkcjonujących na nim luźno ze sobą powiązanych grup społecznych w zintegrowaną społeczność, którą można określić terminem „wspólnota lokalna”.

5.3. Integracja
Integracja, stanowiąca jeden z podstawowych komponentów osl ,
oznacza proces tworzenia/scalania całości z mniejszych elementów
(por. Winiarski 1999, s. 108). W przypadku procesu osl chodzi tu o przekształcanie społeczności terytorialnej we wspólnotę lokalną. W procesie
tym tworzenie więzi i relacji ma znaczenie podstawowe. Gdy integracja
polega na dołączaniu jednostek i środowisk pozostających na marginesie
w główny nurt życia społeczności, mówimy o społecznej inkluzji. Francuzi
używają tu nawet pojęcia insercji, oznaczającego dosłownie wstawianie
określonego elementu w pewną całość (Rymsza 2013, s. 184). Jeżeli
proces ten obejmuje uczenie podejmowania na nowo „zagubionych” ról
społecznych i zawodowych, mówimy o reintegracji (odpowiednio: społecznej i zawodowej). Gdy zaś obejmuje odzyskiwanie różnych sprawności, także w aspekcie zdrowotnym, mówimy o procesie rehabilitacji
(nie mylić z resocjalizacją, tej już nie da się prowadzić w ramach samego
tylko działania środowiskowego). Integracja społeczna jest więc terminem bardzo pojemnym i zawiera w sobie różnie „wyprofilowane” procesy
więziotwórcze i wspólnototwórcze.

5.3.1. Integracja społeczna
Integracja społeczna, w ujęciu nauk społecznych, jest procesem formowania zwartej połączonej więzią nieantagonistycznych stosunków
społeczności. Dokonuje się ona przez powoływanie do życia wspólnych
instytucji, a przede wszystkim przez kreowanie wspólnych wartości,
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Integracja w dokumencie programującym politykę społeczną
W Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski podjęcie integracji społecznej zostało zdefiniowane jako „działania wspólnotowe
oparte na zasadach dialogu, wzajemności i równorzędności, których
celem jest dążenie do społeczeństwa opartego na demokratycznym
współuczestnictwie, rządach prawa i poszanowaniu różnorodności
kulturowej, w którym obowiązują i są realizowane podstawowe prawa człowieka i obywatela oraz skutecznie wspomagane są jednostki
i grupy w realizacji ich celów życiowych”.
Źródło: Narodowa Strategia Integracji Społecznej 2004, s. 25.

Integracja społeczna
dokonuje przez powoływanie do życia wspólnych instytucji, społeczności, a przede
wszystkim przez kreowanie wspólnych wartości, wzorców działania,
poglądów i interesów

Podkreślić należy, że chociaż integracja społeczna wiąże się ze scalaniem
różnych struktur w harmonijną i spójną całość, nie oznacza to, że nieuchronnie prowadzi to do ujednolicenia, czy egalitaryzacji (choć dążenie
do ograniczenia nierówności społecznych jest w Modelu osl zakładane).
Integracja „nie oznacza jedności w sensie jednolitości, oznacza jednolitość w różnorodności” (Jacher 1976, s. 6). W społeczności zintegrowanej
rolę nadrzędną zawsze powinny odgrywać prawa i obowiązki każdego
jej członka, przy zachowaniu szacunku do inności, bez jakiegokolwiek
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W społeczności zintegrowanej rolę nadrzędną
zawsze powinny odgrywać prawa i obowiązki każdego jej członka,
przy zachowaniu szacunku do inności, bez
jakiegokolwiek szykanowania mieszkańców ze
względu na dostrzegane
różnice np.: ekonomiczne, kulturowe, czy też
religijne oraz podejmowaniu działań mających
na celu zapobieganie
marginalizacji jednostek, grup i środowisk.

szykanowania mieszkańców ze względu na dostrzegane różnice np.:
ekonomiczne, kulturowe, czy też religijne oraz podejmowanie działań
mających na celu zapobieganie marginalizacji jednostek, grup i środowisk. Wyodrębnia się trzy podstawowe typy integracji społecznej, które
wpisują się w system społeczny. Jest to integracja: normatywna, funkcjonalna, komunikatywna, a także mniej nas tu interesującą (ze względu
na profil osl) integracja kulturowa (por. Winiarski 1999, s. 108–109).
Integracja normatywna oznacza zgodność zachowania, postępowania
członków społeczności z systemem wartości i wzorcami zachowań
obowiązujących w danej społeczności. Im wyższy jest poziom integracji
normatywnej, tym większy stan stabilizacji społecznej i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Wysoki poziom integracji społecznej wpływa
na sprawne funkcjonowanie społeczności nie tylko w sytuacjach normalnych, ale także trudnych.

Warunki te tworzą się w toku bezpośrednich kontaktów międzyludzkich.
Do czynników, które stanowią o atrakcyjności danej społeczności dla jej
członków i poprzez to wpływają na ich integrację, zalicza się:
▪▪

wspólny cel;

▪▪

zbiorowe działania, będące środkiem, który zbliża do założonego celu;

▪▪

przynależność do grupy;

▪▪

powiązania interpersonalne między ludźmi, co ma miejsce wówczas, gdy związek z daną grupą wynika z sympatii wobec jej
członków.

(Jacher 1976, s. 28)
Integracja funkcjonalna przejawia się w działalności osób, grup, instytucji zgodnej z rolami, jakie wyznacza im dana społeczność. Role te są
odzwierciedleniem podziału pracy oraz zajmowanych pozycji społecznych.
W integracji funkcjonalnej chodzi przede wszystkim o zharmonizowanie
działalności (postępowania) jednostek, grup i instytucji, które najczęściej
rozpatruje się w odniesieniu do złożonych funkcji, celów społeczności.
Integracja komunikatywna wyraża się w sprawnej i systematycznej
wymianie informacji między mieszkańcami, grupami społecznymi i instytucjami danej społeczności. Komunikacja społeczna między elementami
składowymi danej społeczności jest niezbędnym warunkiem jej istnienia
i funkcjonowania jako pewnej całości.

5.3.2. Czynniki wpływające na integrację społeczną
Integracja społeczna jest procesem trudnym ze względu na to, że jest
związana z funkcjonowaniem w zgodzie więcej niż jednej grupy społecznej, które często różnią się między sobą pod względem ekonomicznym,
społecznym, czy też kulturowym. Mimo istniejących różnic muszą one
zaakceptować warunki, które umożliwią im zgodne funkcjonowanie.
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W procesie osl integracji służą inicjowane kontakty międzyludzkie, które tworzą się w konsekwencji wspólnych spotkań oraz realizowanych
działań. Nie należy integracji utożsamiać wyłącznie z lokalnymi wydarzeniami, inicjowanymi w społeczności. Oczywiście różnego rodzaju
festyny, pikniki itp. są ważnym elementem integracyjnym, ponieważ
tworzą płaszczyznę do spotkań z innymi ludźmi, poznania ich i nawiązania z nimi relacji. Jednak w procesie integracyjnym są tylko jednym
z elementów mogących wpływać na scalenie poszczególnych struktur.
Procesowi integracji służą bowiem wszystkie działania, które pozwalają
na budowanie stosunków społecznych. A zatem będą to wszelkie spotkania, debaty, wspólne planowanie, wytyczanie celów oraz realizacja konkretnych działań ukierunkowanych na wspólne dobro. Ludzie, pracując
razem np. przy odnawianiu klatki schodowej, mają okazję do poznania
się, nawiązania wzajemnych relacji, które najczęściej nie kończą się
w momencie zakończenia pracy, lecz mają dalszy ciąg i tym samym
wpływają na ich integrację.
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Integracja mieszkańców i lokalnych instytucji –
Kościan

społeczności lokalnej winien tworzyć warunki umożliwiające zarówno
komunikację między poszczególnymi osobami, w małych grupach, między grupami, jak również z szerszą społecznością i instytucjami.
Do narzędzi komunikacji społecznej opartych na bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami zalicza się w szczególności działania oparte o dialog społeczny, prowadzony w formie spotkań obywatelskich, debat,
czy też konsultacji społecznych. Są nimi również kampanie społeczne, umożliwienie dostępu do informacji poprzez tworzenie punktów
informacyjno-konsultacyjnych.

„Ukoronowaniem tegorocznych działań był zorganizowany z mieszkańcami
oraz partnerami festyn pod hasłem: Bądź przyjacielem swego podwórka,
który odbył się 31 sierpnia 2012 r. Mieszkańcy aktywnie zaangażowali
się w jego organizację. Przygotowany wspólnie projekt socjalny pozwolił na opracowanie czytelnego podziału zadań i harmonogramu realizacji. Pozwoliło to na sprawne poprowadzenie pracy. Panie piekły placki,
panowie zadbali o grille, dzieci pod nadzorem osoby dorosłej zadbały
o wystrój. Komenda Powiatowej Straży Pożarnej nieodpłatnie użyczyła namioty, które były zabezpieczeniem na wypadek niepogody. Była
możliwość porozmawiania z dzielnicowym – dotychczasowym, panem
Dariuszem Baranowskim, i nowym, panem Adrianem Grzegorczykiem.
Pan Grzegorczyk przejął rejon od 1 września br. i festyn był okazją do
poznania się. Mieszkańcy chętnie odgrywali rolę gospodarzy, integrowali się, dbali, by wszyscy byli zadowoleni. Wdzięczni za okazaną pomoc
oraz za szansę zmiany, jaką otrzymali, obdarowali Burmistrza, Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, organizatora społeczności lokalnej
oraz koordynatora Centrum Wolontariatu przygotowanymi w tajemnicy
laurkami. Osoby zamieszkujące teren objęty działaniami środowiskowymi zaczynają dzielić się tym, co posiadają z innymi mieszkańcami. Dwie
osoby przekazały słodycze dla dzieci na festyn, jedna pani książki, które
jej dzieci już przeczytały, a może inne dzieci chętnie by po nie sięgnęły”.

5.4. Edukacja
Edukacja (łac. educatio, czyli wychowanie, kształcenie) organizuje się
wokół czterech aspektów kształcenia: poznawczego (uczyć się, aby
wiedzieć), socjalizacyjnego (uczyć się, aby żyć wspólnie), sprawczego
(uczyć się, aby skutecznie działać) i normatywnego (uczyć się, aby „lepiej
być”) (Delors 1998). Jest ona zaliczana do podstawowych komponentów
osl ; bez niej proces ten nie ma szans powodzenia, gdyż nie doprowadzi do zmiany społecznej. Edukacja w procesie osl jest ukierunkowana
w szczególności na:
▪▪

„wypracowywanie świadomości zmian społecznych i zrozumienia
problemów i perspektyw poprzez pracę na rzecz zmian społecznych, ekonomicznych i politycznych;

▪▪

umożliwienie ludziom uzyskania fachowej wiedzy i umiejętności
koniecznych do wspierania ich własnych zamierzeń;

▪▪

umożliwienie ludziom uznania wartości wpływających na sposób
ich pracy”.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez ops
w Kościanie.

Wzajemne kontakty, komunikacja, dialog stwarzają podstawowe warunki
do integracji. Komunikacja społeczna jest fundamentem prawidłowego
funkcjonowania społeczności lokalnych. Interakcje między członkami
społeczności są płaszczyzną do wymiany informacji, dzielenia się wiedzą, poglądami, czy też emocjami i wpływają nie tylko na budowanie
wzajemnych relacji, ale również kształtują poczucie wspólnoty oraz
budują świadomą i gotową do działania społeczność lokalną. Mając na
uwadze znaczenie komunikacji w procesie integracyjnym, organizator
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(Skrzypczak, Retmaniak 2010, s. 202)

Narzędzia osl

143

Edukacja jest zaliczana
do podstawowych komponentów osl ; bez niej
proces ten nie ma szans
powodzenia, gdyż nie
doprowadzi do zmiany
społecznej.

5.4.1. Edukacja środowiskowa

również zapobieganie powstawaniu niekorzystnych wpływów wychowawczych (Theiss 2006, s. 17–18).

Edukacja środowiskowa, określana jako lokalna (community education,
local education) ma dwa podstawowe wymiary. Pierwszy (szerszy) jest
związany z orientacją środowiskową w naukach społecznych, która skupia się na aktywizacji społeczności lokalnej i działaniach społecznych
wspomagających rozwój środowiska lokalnego. W drugim (węższym)
wymiarze jest koncepcją edukacyjną koncentrującą się na organizowaniu społeczności lokalnej wokół zadań społeczno-wychowawczych,
socjalnych i kulturalnych. Jest ona procesem realizowanym: 1) w środowisku, 2) ze środowiskiem, 3) przez środowisko i 4) dla środowiska,
z wykorzystaniem profesjonalnego zewnętrznego wsparcia (ale owo
„dla” nieprzypadkowo znajduje się dopiero na czwartym miejscu). Celem
edukacji środowiskowej jest rozpoznawanie, ocenianie oraz rozwijanie
miejscowych zasobów społecznych i kulturowych, zaś drogą: kształtowanie poczucia tożsamości, zarówno lokalnej, jak i ogólnonarodowej
oraz europejskiej. Zadania, obszary, formy oraz środki edukacji środowiskowej skupiają się na tym, co wspólne, co łączy ludzi, co umożliwia
wzajemne zrozumienie oraz współdziałanie. Edukacja środowiskowa ma
charakter obywatelski i odwołuje się w swych założeniach do praw człowieka, zasad demokracji, sprawiedliwości społecznej i poszanowania dla
przyrody (Theiss 2006, s. 12–13).
Edukacja środowiskowa to proces formalnej (w ramach systemu oświaty),
pozaformalnej (organizowanej poza systemem oświaty), ale także nieformalnej (całkowicie oddolnej) edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
który jest związany z realizacją potrzeb, dążeń oraz planów (indywidualnych, grupowych, środowiskowych), w szczególności edukacyjnych,
kulturowych i politycznych. Łączy ona edukację szkolną z pozaszkolną,
wykraczając poza granice pasywnej percepcji określonych treści i jest
związana z udziałem ludzi w praktyce społecznej, czego efektem jest
kształtowanie zaangażowanych postaw, a poprzez nie aktywnej oraz
kreatywnej społeczności. Proces ten jest ściśle związany z (samo)kształceniem podmiotowości zarówno osób, grup, jak i społeczności lokalnych,
który jest realizowany w oparciu o siły własne środowiska. Istotą edukacji
środowiskowej jest wzbogacanie oraz pomnażanie pozytywnych składników rzeczywistości oraz kompensowanie występujących braków, jak
Narzędzia osl

144

Edukacja środowiska, jako swoista działalność podejmowana wspólnie
i z własnej inicjatywy przez podmioty wchodzące w skład środowiska,
jest ukierunkowana na:
▪▪

poszerzanie poziomu wiedzy społeczności lokalnej z zakresu
spraw dotyczących środowiska oraz procesu jego samorozwoju
i modernizacji, wraz z kształtowaniem umiejętności niezbędnych
w działaniach ukierunkowanych na rozwój;

▪▪

rozwiązywanie lokalnych problemów;

▪▪

optymalne zaspokajanie potrzeb zarówno dzieci i młodzieży, jak
i osób dorosłych;

▪▪

kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich.

(Winiarski 2006, s. 36)
Edukacja środowiska, zdaniem profesora Theissa, jest swego rodzaju
pomostem łączącym zasadnicze obszary ludzkiej rzeczywistości (sferę życia prywatnego i publicznego; przeszłość i teraźniejszość; kulturę
i gospodarkę) i zespalającym środowisko lokalne z ponadlokalnymi wymiarami świata (Theiss 2006, s. 21). W Modelu osl edukacja środowiskowa
opiera się na edukacji pozaformalnej i nieformalnej, a instytucje systemu
oświaty starają się ją wykorzystać do inicjowania i prowadzenia działań
edukacyjnych wykraczających poza realizację obowiązku szkolnego.
Przykładem tego ostatniego jest w Polsce Ruch Małych Szkół, który jednak funkcjonuje i rozwija się jako ustrukturyzowana inicjatywa sieciowa,
niezależnie od upowszechniania Modelu osl .
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5.4.2. Edukacja nieformalna i pozaformalna

Formami edukacji przydatnymi dla procesu osl są m.in.:

Celem edukacji nieformalnej i pozaformalnej jest zarówno zwiększanie
wiedzy i umiejętności członków społeczności lokalnej, jak i pobudzanie ich
aktywności oraz kształtowanie kreatywności, samodzielnego myślenia,
odpowiedzialności i, co najważniejsze, podmiotowości zarówno poszczególnych osób i grup, jak i społeczności jako całości.

▪▪

szkolenia, warsztaty (najlepiej prowadzone metodami aktywnymi),
które mogą dotyczyć wszystkich spraw, w których wiedza, czy
też umiejętności członków społeczności lokalnej są ograniczone;
mogą one zatem dotyczyć zarówno budowania wiary w siebie, jak
i obsługi komputera, czy też wychowania dzieci lub planowania
domowego budżetu, poruszania się po współczesnym rynku pracy;

▪▪

kursy on-line (w dobie Internetu jest to niezwykle znacząca forma edukacji);

▪▪

wycieczki i wizyty studyjne (poznanie innych kultur, tradycji,
działań);

▪▪

inne formy kształcenia ustawicznego, związane np. z odkrywaniem i rozwijaniem pasji, zainteresowań.

Edukacja nieformalna opiera się na założeniu, że człowiek uczestnicząc
w konkretnych doświadczeniach, zdobywa wiedzę na ich temat niejako
mimowolnie. Poszerza dzięki temu nie tylko wiedzę oraz umiejętności, ale
również kształtuje swój system wartości oraz postawy. W gruncie rzeczy
każde profesjonalne działanie inicjowane i prowadzone w społeczności
poza formalnymi ramami oświaty i zarazem niebędące działaniem stricte
kształceniowym, można traktować jako element edukacji nieformalnej.
Jest nią bowiem zarówno włączanie mieszkańców w proces diagnostyczny, jak i planowanie, realizacja działań oraz ocena efektów. Ludzie rozmawiając, dyskutując, pracując razem, uczą się od siebie nawzajem, poprzez
wymianę doświadczeń, obserwowanie innych. I tak np. spotkania obywatelskie uczą sztuki dialogu oraz wypracowywania kompromisu, a tym
samym szacunku do odmiennych opinii oraz otwartości na innych ludzi.
Uczestniczący w spotkaniach stają się bardziej odpowiedzialni, aktywni
i zaangażowani w sprawy znaczące dla wspólnego dobra. Spotkania są
nauką demokracji uczestniczącej, w której rozwija się postawa dialogu
oraz poszanowania odmienności i otwartości na innych ludzi (Jordan,
Skrzypczak 2002, s. 86).
Edukacja pozaformalna oznacza wszelkie działania mające na celu poszerzenie wiedzy oraz umiejętności członków społeczności lokalnej, a odbywające się poza formalnym systemem oświaty. Ten rodzaj edukacji opiera
się na praktyce, doświadczeniu oraz aktywności uczestników procesu
edukacyjnego, który najczęściej przybiera formę szkoleń, warsztatów
ukierunkowanych na poszerzanie konkretnej wiedzy, czy też umiejętności. Cechą edukacji pozaformalnej jest to, że otrzymuje brzmienie, jest
ona elastyczna i może być kierowana do różnych grup, przybierać różne
formy i mieć różny zakres.
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Z ŻYCIA WZIĘTE

Edukacja środowiskowa jako działanie wspierające
– Wejherowo
„W sierpniu 2012 r. mieszkańcy aktywnie przystąpili do tworzeniu Wakacyjnej Wioski Tematycznej. Stawiano namioty, budowano ławki, bramkę
do grania w piłkę, przygotowywano posiłki. Każdego dnia uczestnicy
przygotowywali się merytorycznie do tematyki zajęć prowadzonych
w ramach projektu. W obrębie wioski utworzono m.in. punkt do przygotowywania kanapek – czynności wykonywali dorośli uczestnicy; punkt
pierwszej pomocy, kącik czystości, gdzie dzieci dbały o higienę; poduszkowy klub literacki, gdzie rodzice czytali najmłodszym; terenowy punkt
informacji. Przez okres dwóch tygodni dzieci i dorośli uczestniczyli w wielorakich formach aktywizacji i integracji społecznej. Odbyli wizyty studyjne w takich miejscach, jak: Komenda Powiatowa Policji, Straż Pożarna,
Lokalna Telewizja Chopin. W trakcie tzw. dni otwartych na terenie wokół
baraków, wcześniej przygotowanym do zabawy, odbywały się zajęcia
praktyczne z zakresu tańca i muzyki, sportu, także z bezpieczeństwa na

Narzędzia osl

147

ludzkich relacji pomiędzy osobami zainteresowanymi uczeniem się. Osoby prowadzące spotkania o charakterze edukacyjnym muszą tworzyć
przestrzeń do uczenia się i atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Kontrakt
wiąże się z ustalaniem warunków wspólnego uczenia się, jak również
wypowiedzenia się w zakresie kwestii fundamentalnych dotyczących
tego, czy uczestnicy podchodzą poważnie do sprawy i czy chcą się uczyć
(Jakubowski, www.grupatrop.pl.).

drodze oraz gry na bębnach. W przedostatni dzień uczestnicy poszukiwali skarbu w lesie. Zajęciom towarzyszyła edukacja w leśniczówce Muza.
Dzień ostatni był uwieńczeniem pracy wielu osób, w tym w szczególności
beneficjentów PAL-u. Uczestnicy nabyli wiele umiejętności i kompetencji społecznych. Ciesząc się z zaistniałych zmian, dumnie prezentowali
baraki, w których mieszkają. Parada przebranych dzieci grających na
bębnach i śpiewających głośno hymn wioski przeszła wzdłuż osiedla.
Na lokalnym placu zabaw odbyła się dalsza zabawa. Na uroczystość
przybyli zaproszeni przez beneficjentów goście oraz lokalna telewizja”.

Warunki powstania sytuacji edukacyjnej
▪▪ poczucie bezpieczeństwa, poprzez traktowanie ludzi z szacunkiem, komunikację akceptującą; wszelkie bowiem formy nacisku,
brak szacunku budzą lęk i wywołują mechanizmy obronne;

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops
w Wejherowie.

Niezwykle ważną formą edukacji pozaformalnej są grupy edukacyjne,
w których poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń można wpływać
na wzrost wiedzy i umiejętności z różnych zakresów. Na przykład w grupie dla młodych matek przedmiotem edukacji może być zarówno dbanie
o higienę, jak i wychowywanie dzieci, gospodarowanie budżetem, załatwienie spraw urzędowych, jak i walka ze stresem (Jordan, Skrzypczak
2002, s. 84–87). Należy przy tym pamiętać, że w edukacji, realizowanej
w ramach osl , ważne są nie tylko cele edukacyjne, ale również cały proces towarzyszący edukacji.

5.4.3. Tworzenie sytuacji edukacyjnych
Tworzenie sytuacji edukacyjnych polega na tworzeniu przestrzeni do
własnej aktywności poznawczej ludzi. Merytoryczne treści, wartości,
czy obraz świata w niej podawane powinny być propozycją, wobec której
podmiot uczący się może się dookreślić, opowiedzieć oraz po swojemu ją
przyswoić. Ważne w tym zakresie jest stworzenie przestrzeni psychologicznej sprzyjającej istnieniu sytuacji edukacyjnej. Ważnym elementem,
od którego należy zacząć, jest tzw. kontakt i kontrakt. Organizator, jak
również inne osoby odpowiedzialne za edukowanie, powinny być świadome relacji, jakie panują w grupie, oraz dbać o dobry kontakt z uczestnikami i pomiędzy nimi. Kontakt polega zatem na ustalaniu zwykłych
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▪▪ poczucie sensu: każda edukacja musi mieć sens, co oznacza, że
musi z czegoś wynikać, do czegoś prowadzić, czemuś służyć i to
powinno zostać zaakceptowane przez uczestników;

Tworzenie sytuacji edukacyjnych to podstawowe zadanie organizatora społeczności
lokalnej. Celem jest
zwiększanie wiedzy
i umiejętności, ale również poziomu aktywności i zaangażowania oraz kształtowanie
postaw prospołecznych i zachowań ukierunkowanych na wspólne dobro.

▪▪ aktywność: sytuacja będzie edukacyjna, jeśli będzie wyzwalać,
czy też umożliwiać aktywność uczestników, co wiąże się ze świadomym i intencjonalnym działaniem;
▪▪ wspólnota: edukacja, jako świadome działanie, jest relacją międzyludzką, która, żeby spełniać swoje zadanie, musi opierać się
na rzeczywistym kontakcie, spotkaniu, więzach; poczucie bycia
razem wpływa na to, że ludzie otwierają się, co z kolei pozwala
im głębiej zrozumieć rzeczywistość oraz uruchamia motywację
do wysiłku.
Źródło: Jakubowski, www.grupatrop.pl.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych to podstawowe zadanie organizatora społeczności lokalnej. Poprzez włączanie mieszkańców w cały
proces działań ukierunkowanych na zmianę (diagnoza, planowanie,
realizacja oraz ewaluacja) winien on tworzyć przestrzeń i warunki do
edukacji nieformalnej, wzmacniając ją edukacją pozaformalną przez
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organizowanie zajęć, warsztatów, spotkań itp. Celem tego jest nie tylko zwiększanie wiedzy i umiejętności, ale również poziomu aktywności
i zaangażowania oraz kształtowanie postaw prospołecznych i zachowań ukierunkowanych na wspólne dobro. Organizator społeczności
lokalnej, realizując komponent edukacyjny, odgrywa wobec członków
społeczności rolę nie tyle nauczyciela, ile moderatora, wzmacniającego
w ludziach poczucie podmiotowości, odpowiedzialności za swoje życie,
przy wykorzystaniu ich doświadczenia życiowego, zainteresowań,
zdroworozsądkowej wiedzy.
W tworzeniu sytuacji edukacyjnych w ramach procesu osl należy wziąć
pod uwagę specyfikę kształcenia i samokształcenia osób dorosłych. To
one są bowiem podstawowymi adresatami oddziaływania edukacyjnego
i dlatego w ramach osl nie powinno się organizować zajęć zbliżonych do
lekcji w szkole, czy kursów kształcenia nauczycieli. Jednym z bardziej
znanych modeli uczenia się ludzi dorosłych jest tzw. Cykl Kolba, który
zakłada uczenie się przez doświadczenie oraz jego analizę. Uczenie się to
w tym ujęciu proces ciągłej modyfikacji posiadanych doświadczeń przez
kolejne. Ma to miejsce w różnych sytuacjach nie tylko w szkole, ale przede
wszystkim w trakcie interakcji ze środowiskiem. W procesie uczenia się
przez doświadczenie można wyodrębnić cztery etapy:
▪▪

konkretne doświadczenie: uczestnik w trakcie sytuacji edukacyjnej doświadcza czegoś na sobie; doświadczenia te są zgodne
z jego dotychczasowymi poglądami lub im przeczą;

▪▪

refleksyjna obserwacja: nowe doświadczenie jest analizowane
i poddawane refleksji, czyli oglądowi z różnych perspektyw;

▪▪

abstrakcyjna konceptualizacja: uczący się kontynuując analizę danych, zaczyna wyciągać wnioski z doświadczenia i tworzy uogólnienia oraz pewne własne teorie, które prowadzą do
zintegrowania jego obserwacji w logiczną całość, co rozpoczyna proces internalizacji tego, czego nauczył się z przeżytego
doświadczenia;
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▪▪

aktywne eksperymentowanie: etap ten rozpoczyna się, gdy osoba
ucząca się zmienia swoje zachowanie; jest to etap eksperymentowania i sprawdzania nowej wiedzy w praktyce.

(ujęcie Kolba przedstawione w Łaguna 2004, s. 38–40)
Istotą tak ujmowanego procesu jest to, że tworzy on powtarzający się cykl,
co oznacza, że po zakończeniu pełnego obiegu, rozpoczyna się kolejny.

Rozdział 6

Etapy pracy ze społecznością
Organizowanie społeczności lokalnej to długofalowy proces, który jest
realizowany według określonego schematu (cyklu), powtarzanego do
momentu ukształtowania się określonych struktur będących w stanie
działać samodzielnie w kierunku dalszego rozwoju danej społeczności.
Na cykl składa się 6 etapów, które należy uwzględniać zarówno w ramach
pracy ze społecznością terytorialną, jak i ze społecznościami (grupami)
kategorialnymi. Są to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diagnoza środowiskowa.
Wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego potrzeb oraz
potencjału.
Poznawanie ludzi/instytucji/organizacji – pozyskiwanie
sojuszników.
Tworzenie planu i struktury działania/zmiany.
Realizacja zaplanowanych działań.
Monitorowanie i ocena efektywności działania.

Etapy te charakteryzuje bliżej Model osl (por. ramka).
Przypomnieć w tym miejscu należy, że realizując powyższe etapy, organizator społeczności lokalnej jest jednocześnie badaczem oraz organizatorem zmiany (por. Czerepaniak-Walczak 2010, s. 321).
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Etapy procesu osl
Zebranie informacji o społeczności lokalnej – całościowy ogląd przestrzeni (gmina, dzielnica, osiedle), w której będą realizowane działania, obejmujący zebranie danych o zasobach, ludziach, potencjale oraz
problemach występujących na danym terenie.

Realizacja zaplanowanych
działań

Realizacja działań przez członków społeczności „nadzorowana” przez
komitet organizacyjny; kluczowa rola liderów jako „motoru” zmiany.
Wspólne świętowanie sukcesu, np. podczas wydarzeń lokalnych (pikniki, festyny) służących także pokazaniu ogółowi mieszkańców osiągnięć. Systematyczne informacje o przebiegu działań, dystrybuowane
przez grupę inicjatywną i organizatora za pomocą różnych kanałów
komunikacji (gazetka, informacje na tablicy ogłoszeń, strona www,
otwarte spotkania informacyjno-organizacyjne).

Monitorowanie i ocena
efektywności działań

Systematyczne zbieranie i analizowanie informacji, pozwalające organizatorowi społeczności lokalnej kontrolować działania swoje i innych,
i dokonywać niezbędnych modyfikacji.

Stworzenie profilu szerokiego środowiska (wspólnoty terytorialnej)
oraz funkcjonujących w jej ramach mniejszych społeczności (określonych grup/społeczności kategorialnych).
Diagnoza środowiskowa
Tworzenie mapy zasobów i potrzeb, która uwzględnia „zasoby w działaniu” (infrastruktura, zasoby naturalne, środki finansowe), „zasoby-możliwości” (historia grupy/społeczności, dzięki której powstały
szczególnego rodzaju więzy między jej członkami; wydarzenia bieżące, które łączą lub dzielą daną społeczność), diagnozę potrzeb zarówno całej wspólnoty terytorialnej, jak i poszczególnych społeczności
(grup) kategorialnych oraz empowerment społeczności lokalnej.

Wybór podmiotu działania
i rozpoznanie jego
problemów i potencjału

Podjęcie decyzji, czy adresować działania do całej wspólnoty społeczności, czy też do wybranej grupy (grup). Rozpoznanie potrzeb i potencjału (sił i możliwości) adresatów planowanych działań. Wybór problemu (problemów), wokół którego będą koncentrować się rozwiązania;
inicjowanie działania, zebranie informacji na jego temat.

Poznawanie ludzi /
pozyskiwanie sojuszników

Nawiązanie indywidualnych kontaktów z mieszkańcami, grupami,
instytucjami/organizacjami i budowa relacji partnerskich; rozpoznanie aktywnych uczestników i potencjalnych liderów – mieszkańców
lub przedstawicieli instytucji/organizacji gotowych zaangażować się
w planowane działania. Tworzenie szerokiej sieci współpracy na rzecz
zmiany: opierającej się przede wszystkim na więziach interpersonalnych – w społecznościach małych, a na relacjach instytucjonalnych –
w społecznościach większych.

Tworzenie planu
i struktury działania grupy

Przygotowanie planu działania (co?, kiedy?, jak zostanie zrobione?,
kto będzie odpowiadał za poszczególne zadania, a kto za całość?;
niezbędne zasoby i fundusze). Plan działania może uwzględniać
długofalową wizję zmiany społecznej, powinien koncentrować się
na mniejszych działaniach przynoszących szybkie rezultaty.

Źródło: Model osl 2013.

6.1. Diagnoza środowiskowa
Diagnoza środowiskowa, która rozpoczyna proces osl , jest związana z całościowym oglądem przestrzeni, na której usytuowana jest
społeczność lokalna (gmina, dzielnica, osiedle). Służy ona: 1) rozpoznaniu lokalnych zasobów, 2) poznaniu ludzi zamieszkujących
na danym terenie, 3) oszacowaniu środowiskowego potencjału oraz
4) identyfikacji niezaspokojonych potrzeb i nierozwiązanych problemów
oraz poddaniu analizie zebranego materiału i na tej bazie stworzeniu
profilu danej społeczności. Jest ona formą diagnozy społecznej omówionej w Rozdziale 5 i wykorzystuje narzędzia badawcze i analityczne,
w tym zwłaszcza badania aktywizujące (zaangażowane) prowadzone
metodami jakościowymi.
Rozpoznanie zasobów jest związane z zebraniem danych dotyczących
zarówno „zasobów w działaniu”, jak i „zasobów-możliwości”. Badanie
„zasobów w działaniu” wiąże się z:
▪▪
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rozpoznaniem uwarunkowań geograficzno-krajobrazowych, które mogą mieć wpływ na realizację przedsięwzięć rozwojowych;
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▪▪

▪▪

gromadzeniem danych dotyczących zasobów materialnych, finansowych, nieruchomości itp. oraz przeanalizowaniem ich pod katem
dostępności dla mieszkańców i użyteczności w zakresie zaspokajania potrzeb danej społeczności;

w latach 30. XX w. W pierwszym zamyśle miało to być osiedle letniskowe
dla mieszkańców stolicy. Jednak podczas II Wojny Światowej – w czasie
Powstania Warszawskiego – wielu warszawiaków przeniosło się tu na
stałe. Byli to głównie przedstawiciele inteligencji, znaczący obywatele
warszawscy. Tak też obecnie wygląda profil mieszkańców tych miejscowości – w dużej mierze, to osoby dobrze wykształcone, wykonujące
wolne zawody o wysokim statusie materialnym. W wyborach na różnych
szczeblach wygrywają tu ugrupowania liberalno-demokratyczne. Frekwencja w wyborach kształtuje się na poziomie 70%.

inwentaryzacją lokalnych instytucji i organizacji (należy w tym
zakresie uwzględniać podmioty reprezentujące wszystkie sektory:
publiczny, pozarządowy, biznesowy, także infrastrukturę społeczną lokalnych parafii oraz infrastrukturę „niezagospodarowaną”),
zapoznanie się z ich działalnością i możliwościami, dostępnością
dla mieszkańców, jak również podejściem do rozwiązywania lokalnych problemów; dane te będą pomocne w procesie budowania
sieci współpracy i lokalnych partnerstw.

W Zalesiu Górnym dość dobrze rozbudowana jest infrastruktura, dająca
mieszkańcom dostęp do instytucji: oświatowych, kulturalnych, zdrowotnych, religijnych i zapewniających bezpieczeństwo. Są przedszkola
publiczne i prywatne, szkoły, biblioteka publiczna, filia Centrum Kultury,
ośrodek zdrowia, posterunek Policji, stacja PKP, linie kursujące do Piaseczna i do Warszawy, i wiele placówek usługowych. Problem stanowi
jedynie fakt, że nie wszystkie instytucje są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Jest to społeczeństwo aktywne w różnych sferach,
zaznaczające swoją obecność w Gminie. Na rzecz lokalnej społeczności
efektywnie działają miejscowi radni, prężnie działa sołtys z radą sołecką.

Rozpoznanie zasobów obejmuje ponadto zebranie i przeanalizowanie
danych dotyczących: 1) historii społeczności, 2) żywych i kultywowanych
w niej tradycji oraz 3) szczególnych zasobów. Doświadczenia akumulowane w zbiorowej i lokalnej pamięci wpływają na relacje między mieszkańcami i kształt więzi społecznych, także w sposób negatywny; przykładem są ciągnące się pokoleniami lokalne spory o przysłowiową miedzę.
Lokalne wydarzenia i zwyczaje mają dużą moc „cementującą” społeczność: stwarzają bowiem okazję do wspólnego działania i kształtują
wspólną tożsamość. Szczególne niewykorzystane zasoby naturalne lub
materialne, np. niezagospodarowany plac, na którym można utworzyć boisko, to dodatkowy atut stwarzający okazję, aby stworzyć „coś
z niczego”.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Osoby niepełnosprawne i ich społeczne otoczenie:
diagnoza środowiskowa – Piaseczno (koło Warszawy)
„Osoby niepełnosprawne, z którymi rozpoczęto współpracę, zamieszkują na terenie trzech wsi Gminy Piaseczno: Zalesia Górnego, Jesówki i Wólki Kozodawskiej. W tych miejscowościach mieszka łącznie ok.
5500 mieszkańców. Są to wsie z wieloletnią historią. Ośrodkiem życia
społeczno-kulturowego jest Zalesie Górne. To miejscowość powstała
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Od 1934 r. nieprzerwanie działa Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, a w ostatnich latach powstało wiele innych stowarzyszeń reprezentujących interesy określonych grup społecznych. Aktywną działalność prowadzi Klub Kultury – działa m.in.: sekcja modelarska, szachowa,
Koło Gospodyń Podmiejskich. W Zalesiu Górnym od wielu lat odbywa się
czerwcowy Jarmark Huberusowski – jest to impreza o charakterze ogólnodostępnym. Występy muzyczne, zawody sportowe, konkursy, loterie
powodują, że na święto patrona Parafii w Zalesiu przychodzą całe rodziny, również z okolicznych miejscowości. Od 2008 r. odbywa się w Zalesiu
Festiwal Poezji Śpiewanej Sztukatorzy, święta państwowe, czy rocznice
ważnych wydarzeń historycznych, to okazja dla mieszkańców do Spotkań
z Pieśnią, czy organizowanych w Kościele Parafialnym Wieczorów z Poezją.
Współpraca Klubu Kultury i prężnie działającego Klubu Seniora zaowocowała Spotkaniami w Bibliotece – to cykl spotkań dających możliwość

Etapy pracy ze społecznością

157

na kształtowanie warunków życia, dostrzeganiem wspólnych
wartości, norm oraz wizji;

zapoznania się z dorobkiem literackim zalesiańskich autorów – poetów,
pisarzy, historyków, dziennikarzy.
W 2008 r. zawiązane zostało Partnerstwo Lokalne Dolina Jeziorki.
W ramach Partnerstwa zostały wyodrębnione dwa zespoły robocze:
1) zajmujący się problemami społecznymi oraz 2) zajmujący się sprawami infrastruktury. Mimo że deklaracje partnerskie podpisało wiele
osób fizycznych i prawnych, organizacji pozarządowych, to obecnie
w ramach zawiązanego Partnerstwa prowadzona jest działalność jedynie w sferze społecznej. Wiele inicjatyw, wydarzeń w Zalesiu, opiera
się właśnie na współpracy w ramach zespołu ds. społecznych zawiązanego Partnerstwa”.

▪▪

angażowaniem się członków społeczności we wspólne sprawy,
czyli odpowiedzialnością mieszkańców oraz lokalnych organizacji
i instytucji za to, co dzieje się w danej społeczności;

▪▪

umiejętnościami rozwiązywania problemów, co oznacza przełożenie zaangażowania na działania, określenie sposobów, jakie są
stosowane w zakresie rozwiązywania istniejących problemów;

▪▪

dostęp do zasobów ludzkich, materialnych, ekonomicznych oraz
politycznych, które są zlokalizowane zarówno w danej społeczności, jak i poza nią.

Źródło: Opis dobrej praktyki przygotowany przez mgops Piaseczno.

(Chaskin i in. 2007, s. 47–52)
Poznanie ludzi wiąże się z zebraniem oraz analizą danych dotyczących:
▪▪

mieszkańców: ich liczby, wieku, płci, sytuacji zawodowej, materialnej i zdrowotnej, wyznawanej religii, struktury rodzin, jak również grup kategorialnych, jakie występują na danym terenie, ze
szczególnym uwzględnieniem tych społecznie „rozpoznawalnych”
i jakoś zorganizowanych;

▪▪

zasobów mieszkaniowych: rodzaju i charakteru tych zasobów
(np. czy są to domki jednorodzinne, czy też bloki?) oraz odległości miejsca zamieszkania ludzi od placówek takich jak: szkoły,
urzędy, zakłady pracy i możliwości dojazdu do nich;

▪▪

aktywnych mieszkańców oraz osób cieszących się społecznym
uznaniem.

Należy podkreślić, że środowiskowy potencjał jest wskaźnikiem
występowania sił społecznych i zdolności społeczności lokalnej do
działania i zmieniania rzeczywistości. Zdolności te są związane z różnymi aspektami społecznego funkcjonowania, zaś w procesie zmiany służą zarówno społeczności jako całości, jak i jej poszczególnym
składnikom, czyli jednostkom, nieformalnym i formalnym grupom,
sieciom społecznym oraz zewnętrznemu otoczeniu. Potencjał społeczności mieści się w jej wnętrzu, ale jednocześnie jest powiązany z większymi systemami, do których dana społeczność należy
(Chaskin i in. 2007, s. 37–38).
Rozpoznanie problemów, utrudniających funkcjonowanie, czy też uniemożliwiających rozwój danej społeczności, jest związane z zebraniem
i przeanalizowaniem informacji dotyczących:

Rozpoznanie środowiskowego potencjału jest związane z:

▪▪

wszystkich problemów występujących w danej społeczności;

▪▪

▪▪

niezaspokojonych potrzeb społeczności lokalnej, w tym specyficznych potrzeb poszczególnych grup kategorialnych, z uwzględnieniem ewentualnych wewnętrznych zróżnicowań, ponieważ

poczuciem tożsamości własnej mieszkańców, ich więzi ze społecznością lokalną, przynależności do danego miejsca ujawniających się w relacjach między mieszkańcami, poczuciem wpływu
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Środowiskowy potencjał jest wskaźnikiem
występowania sił społecznych i zdolności
społeczności lokalnej do
działania i zmieniania
rzeczywistości.

np. inne mogą być potrzeby osób niepełnosprawnych na wózku,
a inne osób niewidomych.
Badając potrzeby i problemy, należy zwracać uwagę również na sytuację
danej społeczności pod kątem empowermentu, czyli poziomu spójności, upodmiotowienia, wpływu, angażowania oraz kooperacji. Działania
z zakresu osl mają bowiem na celu podniesienie i wzmocnienie empowermentu społeczności, dzięki czemu zostaje ona wyposażona w moc
i poczucie sprawstwa oraz odzyskuje i/lub wzmacnia swoją podmiotowość, i może się dalej samodzielnie rozwijać i wpływać na poprawę jakości życia swoich członków.
Produktem wstępnego oglądu społeczności, która będzie podmiotem
oddziaływania organizatora społeczności lokalnej, jest raport, określany
jako mapa zasobów i potrzeb. Na jego podstawie organizator powinien
stworzyć profil danego środowiska oraz wyodrębnić mniejsze podmioty,
które będą w pierwszej kolejności włączane w proces zmian, i nakreślić
wstępny plan działań. Mapa zasobów i potrzeb, jako materiał dokumentujący przeprowadzaną w społeczności lokalnej diagnozę środowiskową,
powinna mieć charakter raportu i zawierać opis następujących elementów:
▪▪

Krótką charakterystykę społeczności lokalnej i współtworzących
ją środowisk i grup;

▪▪

Prezentację zasobów danej społeczności, z uwzględnieniem zasobów w działaniu i zasobów możliwości;

▪▪

Analizę społeczno-demograficzną mieszkańców;

▪▪

Wyniki badań w zakresie problemów i potrzeb, z uwzględnieniem
zgłaszanych problemów, opinii na ich temat, emocji, jakie wzbudzają; zgłaszanych pomysłów na ich rozwiązanie, barier, które mogą to
utrudniać oraz ewentualnych deklaracji przystąpienia do działań;

▪▪

Określenie potencjału badanej społeczności oraz wnioski z badań;

▪▪

Wstępny plan działania.
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Opracowanie raportu nie kończy procesu diagnostycznego, który w gruncie rzeczy ma charakter ciągły. Po wykonaniu zaplanowanych w mapie
kroków, należy ją ponownie zaktualizować i wytyczyć kolejne etapy pracy,
po wykonaniu których powinny mieć miejsce kolejne uzupełnienie mapy,
określenie etapów pracy itd.
Proces diagnozy środowiskowej sam w sobie jest elementem integrującym
społeczność (por. uwagi na temat badań aktywizujących w Rozdziale 5).
W przypadku, jeśli zamiarem organizatora społeczności lokalnej jest
oddziaływanie na społeczność kategorialną, która jest rozproszona na
większym obszarze, badania winny obejmować: rozpoznanie zasobów
instytucjonalnych, które mogłyby sprzyjać komunikacji i styczności
poszczególnych mieszkańców z tej grupy. Elementem takiej diagnozy
powinno być więc np. rozpoznanie, gdzie można byłoby otworzyć klub
seniora, gdy podejmujemy współpracę z tą grupą mieszkańców. Należy mieć przy tym na uwadze, że grupy kategorialne zazwyczaj nie są
jednorodne wewnętrznie i poszczególne środowiska czy osoby mogą
dysponować różnym potencjałem i borykać się z różnymi problemami.
Badania powinny więc, po pierwsze, być ukierunkowane na rozpoznanie owych zróżnicowań. Po drugie, mapa zasobów powinna wyodrębniać w ramach grup odpowiednie podgrupy i rozpoznać specyficzne ich
potrzeby oraz problemy.
W procesie diagnozy społeczności kategorialnej niezbędne jest ponadto rozpoznanie otoczenia społecznego oraz kontekstu środowiskowego,
w jakich jej członkowie na co dzień funkcjonują. Chcąc na przykład pracować
z osobami niepełnosprawnymi, nie można zapominać o ich rodzinach, czy
„brać w nawias” stworzonych wzorów pomocy sąsiedzkiej. Rodzina bowiem,
a także (chociaż, oczywiście, w mniejszym stopniu i rzadziej) sąsiedzi, tworzą wartościowe sieci wsparcia. Nowe rozwiązania lokalne, jeśli zastępują,
a nie dopełniają, te wypracowane oddolnie przez samych mieszkańców,
mogą osłabić zamiast wzmocnić więzi społeczne. Z kolei badanie szerszego
kontekstu pozwala zrozumieć zachowania społeczne, na przykład bierność.
Jeżeli osiedle podmiejskie traktowane jest jako przysłowiowa „sypialnia”, to
brak kontaktów społecznych może być nie tyle wyrazem niewrażliwości na
sytuację osób niepełnosprawnych, ile być wynikiem inwestowania mieszkańców w kontakty społeczne gdzie indziej – w mieście.
Etapy pracy ze społecznością
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Nowe rozwiązania
lokalne, jeśli zastępują, a nie dopełniają, te
wypracowane oddolnie
przez samych mieszkańców, mogą osłabić
zamiast wzmocnić więzi
społeczne.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Badanie problemów i potrzeb – Turek

że znajdą wolny czas, aby zmienić otoczenie, w którym przyszło im żyć.
Wykazują wielką chęć, a zarazem są zaskoczeni, że wspólnie można „coś”
zmienić w swoim otoczeniu. Społeczność lokalna nie ma zbyt dużego
doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów, wspólnym
działaniu. Jedynie co wspólnie zrobili, to napisali petycję do władz miasta w sprawie remontu placu zabaw. Jednak to działanie nie przyniosło
żadnych rezultatów.

„Wywiady swobodne i ankiety przeprowadziłam z mieszkańcami przed
blokami, na ulicy. Ponadto wywiad swobodny przeprowadziłam z mieszkańcami na klatce schodowej. Ankiety zostawiałam w mieszkaniach,
a następnego dnia odebrałam. Badaniem ankietowym objęłam 150 osób,
a wywiadem swobodnym 80 osób. Podczas badań mieszkańcy bardzo
chętnie udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania. Większość jednak
była zaskoczona faktem, że ktoś zainteresował się właśnie nimi. Twierdzili, iż ich okolica jest najgorsza w mieście i tak samo jest postrzegana
przez pozostałych mieszkańców Turku. (...) Z badań wynika, iż mieszkańcy źle postrzegają swoje otoczenie. Uważają, iż jest to obszar bardzo
niebezpieczny, zdewastowany, a osoby tam mieszkające zdemoralizowane, wykluczone społecznie, nieinteresujące się wyglądem otoczenia.
Większość mieszkańców uważa, iż osiedle, na którym mieszkają, nie
jest wymarzonym miejscem na ziemi. Twierdzą, iż tą częścią miasta
nikt się nie interesuje – żadne instytucje, władze miasta. Występuje
tu niski poziom bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na narastającą
przestępczość i wandalizm osiedlowy. Na tym terenie występuje niski
poziom czystości i estetyki.

Z badań przeprowadzonych wynika, iż największym problemem społeczności lokalnej jest brak placu zabaw ( 89% badanych). Brak jest miejsca,
gdzie dzieci mogłyby się pobawić, biegać, spotkać z kolegami. W trakcie
przeprowadzania wywiadu wskazano miejsce, gdzie najczęściej spotykają
się dzieci. Jest to plac na ul. D. Dawniej był tam plac zabaw, jednak został
doszczętnie zniszczony. Jest to miejsce niebezpieczne. Mieszkańcy
w trakcie wywiadu sami przedstawili swoje pomysły na zagospodarowanie
terenu (zbudowanie piaskownicy, posadzenie żywopłotu, przesunięcie
koszy na śmieci, postawienie kilku ławeczek itp.). Ponadto mieszkańcy
oświadczyli, iż na ich osiedlu nie organizuje się żadnych imprez, festynów
na powietrzu. W okresie letnim na terenie całego miasta organizowane
są liczne imprezy, a na ich osiedlu nie zorganizowano jeszcze żadnej.
Kolejnym problemem społeczności lokalnej jest brak parkingu (64% badanych). Mieszkańcy ul. Sportowej parkują na trawnikach, niszcząc zieleń
oraz zagrażając bezpieczeństwu bawiących się w pobliżu dzieci. Innym
problemem jest brak koszy na odchody zwierząt; sami właściciele psów,
którzy nie sprzątają po swoich pupilach, nie dbają o czystość otoczenia.

Relacje międzyludzkie są zróżnicowane. Na ulicach A, B, C ludzie się znają,
służą pomocą, wsparciem. Mieszkańcami ul. D w znacznej części są osoby wykluczone społecznie, często wszczynające kłótnie, niechętne do
współpracy i pomocy. Jednak z badań przeprowadzonych wśród innych
mieszkańców tej ulicy wynika, iż osoby w wieku produkcyjnym bardzo
dobrze się znają, wzajemnie szanują i chętnie by nawiązały współpracę.
Twierdzą, iż są wyczuleni na potrzebę niesienia pomocy innym, a zarazem
mogą liczyć na pomoc sąsiadów. Na ulicy Składkowskiego ludzie ze sobą
nie rozmawiają, każdy żyje swoim życiem, nie interesują się sąsiadami.

Kolejnym problemem jest zbyt mało koszy na śmieci oraz ławeczek (32%
badanych). Spośród całej społeczności lokalnej jedynie mieszkańcy bloku nr X przy ulicy D nie chcą ławek. Twierdzą, iż przesiadywałyby na nich
osoby uzależnione i zakłócałyby spokój. Pozostali mieszkańcy chętnie
odpoczęliby na ławeczkach od codziennych czynności.

Znaczna część społeczności lokalnej twierdzi, iż bardzo chętnie zaangażuje się w lokalne sprawy. Z rozmów z mieszkańcami wynika, iż są
bardzo chętni do włączenia się w działania mające na celu przezwyciężenie problemów występujących na tym terenie. Mieszkańcy twierdzą,
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jednokierunkowy (25% badanych), gdyż w pobliżu znajduje się plac zabaw.
Ponadto kilku osobom brakuje podjazdów do wózków inwalidzkich. Na
ulicy B osoby uskarżają się na zniszczony chodnik. Twierdzą, iż gdyby
mieli płyty chodnikowe, to sami chętnie by je poukładali.

zgadzali się, aby ta instytucja powstała, czego przykładem są pomalowane farbą ściany Domu. Jednak obecnie mieszkańcy zaprzyjaźnili się
z pensjonariuszami Domu. Kierownik placówki Y uważa, iż potrzebna
jest osoba, która pomoże mieszkańcom zorganizować się i tym samym
pomoże im uwierzyć w ich możliwości.

Z badań wynika, iż społeczność lokalna bardzo chętnie podjęłaby kroki,
aby zmienić otaczającą ją rzeczywistość. Osoby badane wykazały chęć
działania, jednak bez jakiegokolwiek wkładu finansowego służą jedynie
pomocą fizyczną. Większość osób badanych uważa, iż największym problemem jest brak placu zabaw. Wykazali wielką chęć i zdeklarowali się, iż
bardzo chętnie włączyliby się do pracy przy jego budowie. Poinformowali,
iż posiadają niezbędny sprzęt i narzędzia do pracy.

Mieszkańcy, którzy mieszkają od 50 lat na tym osiedlu, twierdzą, iż ulice
te wcześniej tak nie wyglądały. Było znacznie więcej zieleni, miejsc do
odpoczynku. Ludzie spotykali się ze sobą w domach, byli bardziej przyjaźni. Obecnie młode pokolenie, mieszkające na tych ulicach, w ogóle nie
utożsamia się ze swoim miejscem zamieszkania. Niektórzy, jak twierdzą, wstydzą się, że mieszkają właśnie tutaj, chcieliby jak najszybciej
wyprowadzić się z domu”.

Społeczność lokalna nie podejmowała prawie żadnych wspólnych działań,
nie mają żadnego doświadczenia we wspólnym rozwiązywaniu problemów występujących w ich otoczeniu. Wierzą jednak, iż uda się zjednoczyć mieszkańców pięciu ulic. W trakcie przeprowadzania wywiadu osoby
badane przedstawiały swoje pomysły na rozwiązanie danego problemu,
np.: zagospodarowanie placu zabaw (budowa zamykanej piaskownicy,
sadzenie żywopłotu, postawienie ławeczek), układanie chodnika, przerobienie starej zniszczonej piaskownicy na klomb z kwiatami itp.

Źródło: Mapa zasobów i potrzeb opracowana w trakcie fazy pilotażu przez
mops w Turku.

6.2. Wybór podmiotu działania i rozpoznanie jego potrzeb
i potencjału
Po przeprowadzeniu diagnozy środowiskowej, na podstawie której tworzony jest profil społeczności, zidentyfikowane zostają mniejsze struktury funkcjonujące w jej ramach (w szczególności środowiska marginalizowane). Zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest dokonanie
wyboru podmiotów, do których będą w pierwszej kolejności kierowane
działania. Niezbędne jest przy tym określenie, czy proces będzie dotyczył
całej badanej społeczności, czy też którejś konkretnej mikrospołeczności
terytorialnej lub konkretnej grupy kategorialnej. Warto jednak pamiętać,
że nawet jeśli główne działania zostaną skierowane na społeczności mikro
lub grupy, również cała społeczność winna być podmiotem oddziaływania. Po dokonaniu wyboru konkretnych środowisk i grup, niezbędne jest
szczegółowe rozpoznanie ich potrzeb i problemów oraz oszacowanie ich
potencjału oraz możliwości działania.

Na chwilę obecną mieszkańcy nie potrafili wskazać osoby, która jest
bardzo aktywnie zaangażowana w działania na rzecz tej społeczności,
nie wskazali lidera. Mieszkańcy nie znają się na tyle dobrze, aby wytypować odpowiedzialną osobę.
(...) Wybrana społeczność postrzegana jest przez przedstawicieli
w/w instytucji negatywnie. Większość uważa, iż osoby z tego otoczenia są zdemoralizowane. Nadużywają alkoholu i narkotyków, a także
handlują nielegalnym alkoholem i papierosami. Twierdzą, iż od dawna
nikt nie zwraca uwagi na mieszkańców, nikt nie potrafi z nimi rozmawiać.
Wyjątek stanowi kierownik placówki Y na ulicy D, który na co dzień ma
kontakt z różnymi ludźmi. Twierdzi, iż ul. Matejki zmieniła się znacznie
od czasu, kiedy zaczęła działać tam placówka Y. Na początku ludzie nie
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Analizując występujące na danym terenie problemy, organizator społeczności lokalnej powinien we współpracy z mieszkańcami dokonać wyboru
jednego problemu (ewentualnie dwóch), którego rozwiązaniem należy
się zająć w pierwszej kolejności, i budować wokół niego sieć współpracy
mieszkańców oraz lokalnych instytucji i organizacji. W wyborze problemu organizator powinien kierować się opinią mieszkańców. Pod uwagę
należy brać również stopień uciążliwości poszczególnych problemów
(na ile utrudniają codzienne funkcjonowanie społeczności) oraz realne
możliwości ich rozwiązania (nie warto budować sieci wokół problemów,
których na poziomie lokalnym rozwiązać nie sposób). Po dokonaniu
wyboru problemu, do rozwiązania go niezbędne jest:
▪▪

uporządkowanie zebranych informacji na temat problemu
z uwzględnieniem jego: istoty, sposobu jego lokalnego rozpoznania i społecznej legitymizacji (uznania przez ogół lub znaczną
część mieszkańców za ważny), przyczyn powstania, skutków dla
społeczności; należy również sprawdzić, czy ewentualnie i w jaki
sposób, z jakim rezultatem ktoś wcześniej podejmował próby jego
rozwiązania;

▪▪

uzupełnienie posiadanej wiedzy o niezbędne w tym zakresie dane,
jeśli zostaną odkryte jakieś nieścisłości lub braki;

▪▪

określenie wszystkich aktorów uwikłanych w dany problem (osoby,
grupy, organizacje, instytucje) oraz uporządkowanie posiadanej
na ich temat wiedzy: kim są, co mogą zrobić, jaki mają „mandat”
do ewentualnego podjęcia działań (dlaczego właśnie oni);

rozwiązanie, tym będzie on w oczach mieszkańców bardziej wiarygodny, stanie się ich prawdziwym sojusznikiem, sprzymierzeńcem. Bycie
sojusznikiem społeczności to kluczowa nadawana organizatorowi przez
społeczność „tożsamość”, a praca środowiskowa jest formą urzeczywistniania przymierza (Mendel, Rymsza 2012).
Gdy jako adresat działań wybrana zostaje zagrożona marginalizacją społeczność/ grupa kategorialna, należy pamiętać, że potencjał poszczególnych jej członków jest różny (ale niemal każdy jakiś posiada), a uwikłane
w jej problemy, choćby w sposób pośredni, są również osoby z ich najbliższego otoczenia i one również winny być uwzględnione, tak w diagnozie, jak
i w działaniach środowiskowych. Przyjrzenie się najbliższemu otoczeniu
grup kategorialnych jest niezbędne, ponieważ osoby najbliższe mogą być
niezwykle istotnym czynnikiem pozytywnej zmiany, ale może również
zdarzyć się tak, że będą zmiany negować i zniechęcać osoby bezpośrednio zainteresowane do włączania się w proces zmian. Na przykład często
rodziny osób niepełnosprawnych, w nadmierny sposób chroniąc swoich
bliskich, wzmacniają ich izolację nawet mocniej niż na przykład bariery
architektoniczne. Rodzina może bowiem zarówno chronić samą osobę
niepełnosprawną, jak i społeczny wizerunek „rodziny normalnej”, który
nieraz łatwiej podtrzymać, gdy osoba niepełnosprawna pozostaje w domu.

6.3. Poznawanie mieszkańców, szukanie sojuszników

Są to niezwykle ważne sprawy, ponieważ im pełniejsza będzie wiedza organizatora społeczności lokalnej na temat wybranego problemu,
komu on najbardziej doskwiera i kto może efektywnie włączyć się w jego

Podstawą osl jest praca z ludźmi, dlatego też zadaniem organizatora od samego początku jest nawiązywanie relacji z mieszkańcami. Jest on tak zwanym pracownikiem frontowym (ang. frontline worker), który musi wchodzić w bezpośrednie interakcje
zarówno z ludźmi, jak i przedstawicielami lokalnych instytucji czy
organizacji. Taka praca „frontowa” nie jest zadaniem łatwym, szczególnie gdy podmiotem oddziaływania jest społeczność marginalizowana
(a koncentrację działań w takich społecznościach zakłada Model osl).
Członków społeczności marginalizowanych charakteryzuje poczucie alienacji, a czasami również wrogość we wzajemnych stosunkach. Powszechne jest poczucie bezradności, bierność, a często również roszczeniowość,
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▪▪

przeanalizowanie potencjału wybranej społeczności, w oparciu
o który powinien być prowadzony proces ukierunkowany na zmianę;

▪▪

zastanowienie się, kogo, oprócz mieszkańców, warto zaprosić
do współpracy.
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Im pełniejsza będzie
wiedza organizatora społeczności lokalnej na temat wybranego problemu, komu on
najbardziej doskwiera i kto może efektywnie włączyć się w jego
rozwiązanie, tym będzie
on w oczach mieszkańców bardziej wiarygodny, stanie się ich prawdziwym sojusznikiem,
sprzymierzeńcem.

Podstawą osl jest praca z ludźmi, dlatego też
zadaniem organizatora od samego początku
jest nawiązywanie relacji z mieszkańcami.
Jest on tak zwanym
pracownikiem frontowym, który musi
wchodzić w bezpośrednie interakcje zarówno
z ludźmi, jak i przedstawicielami lokalnych
instytucji czy organizacji.

będąca wynikiem np. długotrwałego pozostawania poza rynkiem pracy
i/lub bycia klientami systemu pomocy społecznej. Taka wyjściowa sytuacja stanowi wyzwanie dla organizatora społeczności lokalnej, zwłaszcza
gdy jest on pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej, który
jest kojarzony przede wszystkim ze wsparciem finansowym i może być
dla mieszkańców niewiarygodny jako organizator. Znacznie ułatwiłoby
pracę organizatora oddzielenie go od procedury wypłacania świadczeń
materialnych, dzięki temu stałby się bardziej autentyczny i łatwiej byłoby mu pozyskać zaufanie i mandat społeczny.
Celem poznawania i nawiązywania kontaktów z mieszkańcami oraz
przedstawicielami instytucji jest budowanie dobrych relacji i zaufania
oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców i sojuszników zmiany. Od samego
początku zadaniem organizatora jest zatem budowanie sieci współpracy jako fundamentu wspólnotowego działania. Organizator nie może być
sam w procesie budowania struktury działania, jest to niezgodne z ideą
empowerment, mocno eksponowaną w Modelu osl . Musi on wokół siebie
gromadzić ludzi, którzy będą chcieli i mogli zaangażować się w planowane działania. Niezbędne jest również identyfikowanie potencjalnych
liderów. W procesie zmiany potrzebni są ludzie, którzy mają własne
motywacje do działania i chcą czynnie włączyć się do wspólnej pracy,
są pozytywnie nastawieni i gotowi wspomóc proces zmiany. Wśród nich
powinny znaleźć się osoby ważne dla danej społeczności: lokalne autorytety, przedstawiciele kluczowych instytucji i organizacji, gdyż sama
ich aktywna obecność nadaje znaczenie i rangę inicjowanym działaniom.
Organizator podczas poznawania ludzi i szukania sojuszników nie może
lekceważyć osób niechętnych zmianie. Powinien poznać ich motywację
i opinie, ponieważ zawsze warto wiedzieć, dlaczego są krytyczni wobec
zmiany, jakie mają argumenty przeciw. Często to, co nieznane budzi nieufność, a nawet lęk, a dzięki indywidualnym rozmowom można rozwiać
przynajmniej część tych wątpliwości.
Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek dla organizatora społeczności
lokalnej, które pomogą mu w budowaniu relacji w społeczności. Tworzenie pozytywnych relacji, sieci współpracy jest fundamentem pracy
lokalnego agenta zmiany.
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Jak budować relacje w społeczności? – wskazówki praktyczne
dla organizatora
Myśleć pozytywnie – organizator powinien myśleć pozytywnie na
temat proponowanej zmiany w społeczności i okazywać mieszkańcom,
że wierzy w ich możliwości i potencjał sprawczy. Tworzenie życzliwej
i sprzyjającej atmosfery wsparcia dla pomysłów i zaangażowania ludzi
pokazuje im, że są ważni dla organizatora i daje im impuls do zmiany.

Celem poznawania
i nawiązywania kontaktów z mieszkańcami
oraz przedstawicielami
instytucji jest budowanie dobrych relacji
i zaufania oraz pozyskiwanie sprzymierzeńców
i sojuszników zmiany.

Słuchać uważnie – umiejętność słuchania to kluczowa kompetencja
organizatora, oznaka zainteresowania sytuacją członków społeczności oraz szacunku wobec nich. Uważny słuchacz potrafi życzliwie, ale
wnikliwe dopytać, daje szansę wypowiedzenia się tym, którzy często
nie byli nigdy wysłuchani. Nierzadko będą to żale i urazy, których jednak warto wysłuchać, bo pomaga to zrozumieć ludzi, ich motywacje,
zainteresowania. Bez uważnego słuchania łatwo o błędy wynikające
z przywiązania organizatora do swoich poglądów i opinii.
Dostosować język do odbiorcy – ponieważ organizator pracuje z wieloma ludźmi i środowiskami, musi pamiętać, aby dopasować język
wypowiedzi do tego, do kogo mówi. Niedostosowanie komunikacji do
odbiorcy wywołuje u słuchaczy wrażenie obcości, a często odbierane jest jako brak szacunku dla nich. Organizator musi bardzo uważać
na to, jak i z kim się komunikuje, a przecież kontaktuje się z różnymi
środowiskami.
Postawić na tych, którzy chcą – w każdej społeczności wcześniej czy
później ujawnią się ci, którzy chcą coś zmienić i ci, którzy są jakimkolwiek zmianom przeciwni. Często popełnianym przez organizatora błędem jest skupienie się na przekonywaniu krytyków kosztem
współdziałania z potencjalnymi sojusznikami. Ważne jest, aby myśląc
pozytywnie, budować sieć sojuszników zmiany. Zintegrowana grupa
takich sojuszników to „motor” społecznościowego działania.
Nie omijać nikogo – każdy w społeczności jest ważny i każdy powinien mieć szansę przyczynić się do pozytywnej zmiany społecznej.
Warto mieć na uwadze, że nie zawsze ci, którzy dużo mówią, równie
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mocno angażują się w działania. Dla niektórych mówienie jest właściwie synonimem działania, na udział w dyskusji spożytkują niemal
całe zasoby energii. A z drugiej strony niepozorne osoby, które nie
zwracają z początku na siebie uwagi, mogą okazać się bardzo ważnymi uczestnikami działań społecznościowych. Ich postawa wynika z kolei z przekonania, że samo mówienie, niepoparte działaniem
jest stratą czasu. Dlatego organizator powinien dać szansę zabrania
głosu i włączenia się w działania każdemu członkowi społeczności.
Myśleć krytycznie – organizator winien przyjąć do wiadomości i zaakceptować napięcia towarzyszące angażowaniu się w życie społeczności. Powinien wyrobić sobie zdanie na temat tego, co sprzyja,
a co blokuje zmianę. Taka wiedza pozwala bowiem zachować pewien
dystans i umożliwia śledzenie i analizowanie układu zależności międzyludzkich oraz lokalnego układu sił społecznych, co z kolei obniża
poziom napięcia towarzyszącego działaniu. Przyjmowanie wszystkiego co się słyszy „na wiarę”, bez wypracowania własnego osądu to
najkrótsza droga do frustracji i rozczarowań.

Źródło: Model osl 2013.

Źródło: Opracowanie własne.

Organizator społeczności nie ma być jej liderem w działaniu. Jego kluczowe role, to 1) animowanie społeczności (czego elementem jest „wypatrywanie” lokalnych liderów), 2) budowanie sieci współpracy (networking)
oraz 3) społeczne planowanie. Model osl traktuje funkcję organizatora
społeczności lokalnej jako wiązkę tych trzech środowiskowych ról zawodowych (por. rysunek i ramka). Role te i związane z nimi profesjonalne
kompetencje są bliżej omówione w samym Modelu (Model osl 2013) oraz
w odrębnym poradniku Organizator społeczności Lokalnej – refleksyjny
praktyk, Warszawa. 2014 r. (Kaźmierczak, red. 2014 – w druku).

Trzy role środowiskowe organizatora społeczności
lokalnej
,,Animacja – jako działanie ożywiające społeczność lokalną i aktywizujące
mieszkańców – jest najbardziej podstawowym rodzajem pracy środowiskowej. Jako taka animacja często przygotowuje grunt pod budowanie
sieci i planowanie społeczne. Organizator społeczności lokalnej jako
animator stymuluje do działania ludzi, grupy i całą społeczność; inicjuje i wspiera oddolne inicjatywy. (...) Animator nie przejmuje przy tym
w społeczności przywództwa, (...) jego rola jest bowiem aktywizująca,
ale nie dyrektywna.
Rola organizatora sieci społecznych wiąże się z budowaniem sieci
komunikacji i współpracy różnych podmiotów (...) oraz inicjowaniem
lokalnych partnerstw (networking). Organizator społeczności lokalnej
jako networker prowadzi działania pośredniczące i mediacyjne, służące
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nawiązywaniu kontaktów pomiędzy rożnymi aktorami życia społecznego i tworzeniu płaszczyzn do podtrzymywania wzajemnych relacji
i współdziałania, celem doprowadzenia do samoorganizacji społeczności
lokalnej. Networking polega więc przede wszystkim na budowaniu więzi
i relacji poziomych. (...)
Organizator społeczności lokalnej jako lokalny planista jest aktywnym
uczestnikiem procesu tworzenia i wdrażania lokalnej polityki społecznej,
obejmującej zaspokajanie potrzeb społeczności. (...) Odgrywanie tej roli
nie powinno się jednak wiązać z zaangażowaniem o charakterze politycznym. (...) Lokalny planista stara się być przede wszystkim rzecznikiem
interesów społeczności i środowisk marginalizowanych; ich sprzymierzeńcem, który planując, zawsze sytuuje się po ich stronie”.

▪▪

co z danym problemem można zrobić, w jaki sposób można go
rozwiązać (bank pomysłów, które powinny zostać zapisane);

▪▪

kto ma, czy też może mieć wpływ na rozwiązanie problemu, kto
może pomóc;

▪▪

kto mógłby wejść do komitetu założycielskiego, czy też grupy,
która zajmie się realizacją konkretnych działań.

Przygotowanie planu działań wymaga zaś udzielenia odpowiedzi na
pytania:
▪▪

co należy zrobić?;

▪▪

kiedy (niezbędne jest określenie konkretnych dat);

▪▪

w jaki sposób (wskazanie konkretnych kroków, zadań);

▪▪

kto to zrobi i kto będzie odpowiadał za poszczególne zadania, a kto
za całość (niezbędne jest wskazanie konkretnych osób);

▪▪

jakie zasoby i fundusze będą potrzebne i jak będą one pozyskiwane.

Źródło: Model osl 2013.

6.4. Tworzenie planu i struktury działania
Włączanie przedstawicieli społeczności lokalnej w proces zmiany wymaga
nie tylko kontaktów z poszczególnymi zainteresowanymi osobami, ale
również spotkań grupowych otwartych dla wszystkich mieszkańców
(gdy określony problem dotyka całą społeczność – np. sprawy bezpieczeństwa) lub adresowanych do określonych grup kategorialnych
(zorganizowaniem placu zabaw najbardziej zainteresowane są rodziny
z małymi dziećmi). Spotkania grupowe i obywatelskie służą budowaniu
wzajemnych relacji i sieci współpracy, nakreślaniu planów działań oraz
omawianiu rezultatów będących efektem wspólnej pracy.
W trakcie pierwszych takich spotkań niezbędne jest szczegółowe omówienie problemu, którym należy zająć się na początku, jasne sformułowanie
programu działania i zawiązanie zadaniowych struktur do jego wykonania.
Warto na spotkanie zaprosić ekspertów, czy też przedstawicieli instytucji,
którzy znają problem, czy też mogą być pomocni w jego rozwiązywaniu.
Dyskusja o problemie powinna się toczyć wokół takich zagadnień, jak:
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Opracowany wspólnie z mieszkańcami plan działania musi być konkretny i co najważniejsze – wykonalny. Zaznaczmy, że oczywiście warto
z przedstawicielami społeczności omawiać długofalową wizję zmian, ale
w działaniach należy preferować metodę małych kroków. Oznacza to, że
plany powinny dotyczyć konkretnych działań, które przyniosą szybkie
i wymierne rezultaty, ponieważ to będzie sprzyjało budowaniu ducha
wspólnoty i dawało poczucie siły do podejmowania kolejnych, bardziej
odpowiedzialnych działań. Także jeśli problemem jest niski poziom estetyki
terenu, warto w pierwszym planie ująć jedynie wspólne jego posprzątanie,
a nie od razu tworzenie planów zagospodarowania terenu, z tworzeniem
np.: skwerków, kwietników itp. Pierwsze działanie (kolejne zresztą też)
powinno bowiem zakończyć się sukcesem, aby nie dopuścić do zniechęcenia się członków społeczności, którzy „zaryzykowali” aktywność.
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Warto z przedstawicielami społeczności omawiać długofalową wizję
zmian, ale w działaniach
należy preferować metodę małych kroków.

Otwarte spotkania z mieszkańcami powinny stanowić stały element
pracy w danej społeczności. Najlepiej, żeby miały one cykliczny charakter (np. odbywały się raz w miesiącu, w każdy pierwszy piątek miesiąca
o godzinie 17:00, dokładne ustalenia i pewna powtarzalność, co do czasu
i miejsca są ważne, żeby ludzi przyzwyczaili się do tej formy wspólnej
pracy) i służyły podtrzymywaniu dobrych relacji i współpracy. Sprzyja to
budowaniu wspólnoty i stwarza szansę wszystkim zainteresowanym do
włączenia się w działania ukierunkowane na zmianę. Praca jedynie z kilkoma osobami (w dodatku tymi samymi przy różnych przedsięwzięciach),
nawet jeśli przynosi konkretne efekty, wypacza ideę osl i nie stanowi
płaszczyzny do rzeczywistej zmiany społecznej w obrębie całej społeczności lokalnej. Niepostrzeżenie przestaje też być działaniem w pełni
środowiskowym, wchodzi bowiem w trajektorię działania dla ludzi, a nie
z ludźmi i wśród ludzi.

6.5. Realizacja zaplanowanych działań
Po fazie planowania organizator wspólnie z grupą inicjatywną (przedstawicielami społeczności terytorialnej i/lub kategorialnej) przystępuje do realizacji zaplanowanych działań. W zależności od złożoności
planu i jego rozłożenia w czasie różna może być intensywność działania w poszczególnych etapach. Dlatego też zadaniem organizatora
społeczności lokalnej jest stałe wspieranie osób wykonujących określone zadania, mobilizowanie i podtrzymywanie ich motywacji. Jest to
szczególnie ważne w przypadku działań, których efekty nie pojawiają
się od razu, co może wpływać na obniżenie poziomu zaangażowania
i motywacji. Ludzie, nie widząc zmiany, mogą bowiem tracić początkowy zapał i entuzjazm, co może skutkować zniechęceniem i w efekcie
wycofaniem się z działań.

musi być przejrzysty i otwarty na wszystkich zainteresowanych. Grupa inicjatywna i organizator powinni upubliczniać informacje na temat
podejmowanych działań, wykorzystując w tym zakresie takie narzędzia
komunikowania się, jak: proste gazetki, informacje na tablicy ogłoszeń,
strona internetowa, a zwłaszcza regularne spotkania informacyjno-organizacyjne otwarte dla wszystkich. Dobra komunikacja ze społecznością
daje szansę na powiększanie się grona sojuszników zmiany.
Istotnym elementem realizacji planu jest wspólne świętowanie sukcesu.
Bardzo dobrze w tym zakresie sprawdzają się wydarzenia lokalne, np.
pikniki, festyny, na których można pokazać wszystkim mieszkańcom, co
udało się osiągnąć, oraz docenić tych, którzy zaangażowali się w działania i są pozytywnym przykładem dla innych. Warto na takie wydarzenia
zapraszać lokalne władze, media, celem promowania danej społeczności
i jej zaangażowania we wspólne sprawy. Dzięki temu mieszkańcy zostaną
docenieni, a ponadto będzie to dla nich doskonałym bodźcem do dalszej
pracy, jak również może to wpłynąć motywująco na inne, stojące z boku
osoby, żeby włączyły się we wspólne działania.

6.6. Monitorowanie i ocena efektywności działania
Monitoring jest związany z systematycznym zbieraniem informacji dotyczących przebiegu działań oraz ich analizowaniem, celem ustalenia, czy
proces przebiega prawidłowo oraz jakie efekty on przynosi, czy pojawia się zmiana, a jeśli tak, to jaka, a jeśli nie, to dlaczego? W przypadku
stwierdzenia jakichś problemów, czy też nieprawidłowości, możliwe jest
wprowadzenie modyfikacji w planie, czy też metodach pracy, sposobach
działania (oczywiście zawsze wspólnie z mieszkańcami).

Ważnym elementem w procesie wykonywania działań jest komitet organizacyjny, którego zadaniem jest czuwanie nad realizacją planu. Organizator powinien poza wpieraniem realizatorów działań, uważnie obserwować cały proces, celem wyłuskania liderów, którzy następnie mogą być
motorem zmian. Powinien ponadto pamiętać, że cały proces działania

Monitoring umożliwia ponadto porównanie danych z różnych okresów
działalności, dzięki czemu można określić, czy zaszły zmiany i jakie,
czy są pozytywne, czy też negatywne w dłuższej perspektywie czasowej. Daje zobiektywizowane dane o tym, czy wzrosła liczba aktywnych
liderów, czy powstały nowe grupy inicjatywne lub organizacje pozarządowe, czy i jakie sukcesy zostały osiągnięte, a jakie były porażki
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Istotnym elementem
realizacji planu jest
wspólne świętowanie
sukcesu. Dzięki temu
mieszkańcy zostaną
docenieni, a ponadto
będzie to dla nich doskonałym bodźcem do dalszej pracy, jak również
może to wpłynąć motywująco na inne, stojące
z boku osoby, żeby włączyły się we wspólne
działania.

i z czego one wynikały. Taka stała autorefleksja samego organizatora,
jak i dokonywana wspólnie z mieszkańcami, pozwala na dokonanie oceny skuteczności realizowanych działań i służy planowaniu kolejnych
działań (więcej o dowodach zmiany w poradniku: Organizator społeczności Lokalnej – refleksyjny praktyk, Warszawa. 2014 r.

Rozdział 7

Motywowanie do działania
Zmiana w społecznościach lokalnych nie jest możliwa bez aktywności
i zaangażowania jej członków. Zachęcanie, motywowanie ich do działania należy zatem do podstawowych zadań organizatora społeczności
lokalnej. Nie jest to sprawą łatwą, i to nie tylko ze względu na specyfikę
społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, ale
przede wszystkim dlatego, że ludzie generalnie boją się zmian. Przyczyny
takiego stanu rzeczy mogą być różnorodne, ale w szczególności są nimi:
▪▪

obawa przed utratą kontroli nad swoim życiem (obawa nasila się
zwłaszcza w przypadku, gdy zmiana jest narzucona);

▪▪

strach związany z tym, że każda zmiana jest związana z pewnym
ryzykiem;

▪▪

obawa przed utratą twarzy, ponieważ akceptacja zmiany wiąże
się często z przyznaniem, że dotychczasowe postępowanie było
niewłaściwe;

▪▪

niechęć do dodatkowego wysiłku, a zmiana zawsze wiąże się
z koniecznością wniesienia pewnego nakładu pracy;

▪▪

strach przed nieznanym – większość ludzi wychodzi z założenia,
że lepsze jest coś, co jest znane, nawet jeśli nie jest do końca
dobre, niż nowe, które nie wiadomo co przyniesie;

▪▪

zmiana przerywa realizację dotychczasowych planów, projektów
oraz zajęć, także rodzinnych, co wywołuje stres i niechęć.

Zdając sobie sprawę, że ludzie boją się zmian, organizator społeczności lokalnej powinien kierować procesem zmiany w taki sposób, żeby
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obawy, czy też opór, minimalizować i stale motywować ludzi do działania
(Jordan, Skrzypczak 2005, s. 16–19).

Podstawowym elementem warunkującym pojawianie się motywacji są
potrzeby, będące immanentną cechą każdej ludzkiej jednostki.

7.1. Motywacja

7.2. Potrzeby – podstawowe źródło ludzkiej aktywności

Motywacja to termin, za pomocą którego określane są wszelkie procesy zaangażowane w inicjowanie, ukierunkowywanie oraz utrzymywanie
fizycznych i psychicznych aktywności. Psychologowie rozróżniają motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwszy rodzaj ma źródło w wewnętrznych właściwościach człowieka i wiąże się z tym, że angażuje się on
w działania dla samego działania, a nie ze względu na skutki zewnętrzne. Drugi rodzaj pochodzi z zewnątrz i opiera się na nagrodach i karach.
Obejmuje wszelkie zachowania nakierowane na zewnętrzne skutki, np.
otrzymanie pochwały, nagrody, a nie zachowania nastawione na likwidację napięć wewnętrznych (Zimbardo, Johnson, McCann 2010, s. 60–62).
Pojęcie motywacji można również rozumieć jako wewnętrzny proces
warunkujący dążenie do określonych celów, które mogą mieć charakter
dodatni lub ujemny. Pierwsze oznaczają dążenie do osiągnięcia określonych efektów, np. zdobycie sympatii innych ludzi, kiedy motywem jest
pragnienie, chęć. Drugie wiążą się z tym, czego jednostka stara się unikać, np. pogarda ze strony sąsiadów; wówczas motywem jest niechęć,
obawa. Procesy motywacyjne, bez względu na to, czy mają charakter
dodatni, czy też ujemny, odznaczają się takimi samymi cechami, czyli:

Potrzeba oznacza odczuwalny przez danego człowieka niedobór, brak
czegoś lub kogoś, który prowadzi do podejmowania działań, celem zmiany tej niekorzystnej sytuacji. Ilość ludzkich potrzeb jest nieograniczona.
W trakcie swojego życia jednostka uczy się nie tylko ich rozpoznawania,
ale również tego, w jaki sposób je zaspokoić. Zaspokojenie potrzeb jest
bowiem warunkiem niezbędnym do osiągnięcia zadowolenia z życia i psychicznej równowagi, zaś niezaspokajanie, zwłaszcza długotrwałe, może
prowadzić do poważnych zaburzeń (Przetacznik-Gierowska i Makiełło-Jarża 1989, s. 242–243).

▪▪

mają kierunek, co oznacza, że pobudzają do osiągania lub do unikania określonych stanów;

▪▪

posiadają natężenie, co wiąże się z tym, że ich pobudzenie oznacza przyrost lub spadek sił;

Potrzeby są zatem tym czynnikiem, który uaktywnia człowieka i motywuje go do podejmowania działań, w celu zmiany niekomfortowej sytuacji, i tak np. samotny człowiek będzie szukał towarzystwa innych ludzi.
Zdaniem Jolanty Supińskiej czynniki motywacyjne można rozpatrywać na
dwóch poziomach. Pierwszym jest nastawienie na dobro własne, drugim
dobro wspólne. W zakresie dobra własnego motywami do działania są:
▪▪

interes własny, oznaczający podejmowanie działań w celu załatwienia spraw osobistych lub dotyczących najbliższego otoczenia, np. uzyskanie wsparcia (można to uzyskać np. w grupie
samopomocowej);

▪▪

zdobywanie doświadczeń (można uzyskać np. poprzez podjęcie
działań wolontarystycznych lub udział w grupie edukacyjnej);

▪▪

zobowiązania, polegające na chęci zrewanżowania się za otrzymaną w przeszłości pomoc ze strony innych ludzi (można to uzyskać
np. poprzez zaangażowanie się w działania wolontarystyczne);

▪▪

towarzyszą im określone stany emocjonalne np.: pozytywne
(radość, ulga), gdy pragnienie zostaje spełnione lub negatywne
(żal, cierpienie), gdy nie zostaje ono zaspokojone
(Reykowski 1970, s. 17–19).
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Potrzeby są tym czynnikiem, który uaktywnia
człowieka i motywuje go
do podejmowania działań, w celu zmiany niekomfortowej sytuacji.

▪▪

▪▪

zapotrzebowanie na towarzystwo innych ludzi (zaspokojenie
tej potrzeby jest możliwe poprzez przyłączenie się do różnego
rodzaju grup);
rozwój zainteresowań związany z potrzebą samorealizacji, poprzez
rozwijanie swoich pasji, zamiłowań, pogłębianie wiedzy (można to
uzyskać w grupach zainteresowań, edukacyjnych itp.).

▪▪

▪▪ biologiczne/fizjologiczne
(potrzeby: pożywienia, wody, tlenu, wypoczynku,
uwolnienia od napięcia);
▪▪ bezpieczeństwo
(potrzeby związane ze spokojem, poczuciem wolności
od obaw);

W zakresie dobra ogólnego motywem działania jest:
▪▪

Piramida potrzeb w ujęciu Abrahama Maslowa

altruizm, czyli kierowanie się w postępowaniu dobrem innych
i wykazywanie się gotowością do poświęceń oraz czerpanie zadowolenia z tego typu działalności (zaspokojeniem w tym zakresie
może być włączenie się w działania na rzecz poprawy sytuacji
w społeczności lokalnej, np. w budowanie palcu zabaw dla dzieci,
czy też działania wolontarystyczne);
interesowny altruizm, który ma miejsce wówczas, gdy wymieniony powyżej bezinteresowny altruizm zostaje skażony elementami osobistymi

▪▪ przynależność i miłość
(potrzeby nawiązywania i utrzymywania więzi z innymi
ludźmi, kochania i bycia kochanym);
▪▪ szacunek
(potrzeby: pewności siebie, poczucia własnej wartości
i kompetencji, szacunek do siebie i poważanie ze strony
innych);
▪▪ samorealizacja
(potrzeby spełniania swojego potencjału, posiadania
sensownych celów życiowych);

(Supińska 1991, s. 135).
Mówiąc o potrzebach, nie można pominąć jednej z najbardziej znanych
teorii z tego zakresu opracowanej przez Abrahama Maslowa. Stworzył on
tzw. hierarchię potrzeb, w której najniżej umiejscowione zostały potrzeby najbardziej prymitywne, zaś na szczycie – potrzeby wyższego rzędu.
Zaspokojenie potrzeb niższego rzędu w koncepcji Maslowa warunkuje
pojawianie się potrzeb wyższego rzędu (Zimbardo, Johnson, McCann
2010, s. 69–70).

▪▪ samotranscendencja
(potrzeby wyjścia poza własną przyjemność oraz inne
egocentryczne korzyści).
Źródło: Zimbardo, Johnson, McCann 2010, s. 69–70.

Brenda DuBois i K.K. Miley, prezentując katalog ludzkich potrzeb, zwracają m.in. uwagę na:
Potrzeby motywacyjne, które leżą u podstaw ludzkich zachowań (zgodnie z hierarchią potrzeb Maslowa).
Potrzeby rozwojowe, związane z określonymi fazami rozwoju osobniczego
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i warunkami życia, które dotyczą fizycznej pomyślności, psychicznego komfortu, intelektualnego rozwoju, związków z innymi ludźmi i rozwoju duchowego.

▪▪

udzielanie mieszkańcom i lokalnym partnerom pełnej informacji
o sytuacji, celach zmiany oraz sensie podejmowanych działań
(zadaniem organizatora jest jasne przedstawienie sytuacji w danej
społeczności, na podstawie danych zebranych w trakcie diagnozy,
oraz idei i znaczenia wspólnych działań);

▪▪

przedstawianie korzyści, jakie poszczególnym osobom, grupom,
czy też społeczności lokalnej może to przynieść (prezentacja korzyści jest jedynym z najważniejszych czynników motywujących, np.
jako korzyść przystąpienia do grupy można wskazać możliwość
poznania innych ludzi, miłe spędzenie czasu, uzyskanie wsparcia);

▪▪

obdarzanie ludzi zaufaniem, powierzanie im odpowiedzialności
i dawanie swobody w działaniu (organizator nie powinien narzucać
swoich rozwiązań, ale starać się, żeby mieszkańcy sami decydowali, co i jak należy zrobić, żeby rozwiązać problem);

▪▪

docenienie tego, co robią (organizator winien doceniać i chwalić
nawet za drobne osiągnięcia).

Potrzeby wynikające z realizacji zadań życiowych, które są związane z psychologicznym oraz społecznym funkcjonowaniem jednostki,
i wynikające z rozwoju relacji społecznych.
Potrzeby tożsamości kulturowej, związane z wartościami, obyczajami
i symbolami obowiązującymi w danej społeczności, wynikającymi z kulturowej spuścizny i tożsamości z danym miejscem.
Potrzeby związane ze środowiskiem fizycznym, do których można
zaliczyć potrzeby ekologiczne (czysta woda, powietrze, nieskażona
gleba), przestrzeń do życia, środowisko zamieszkania oraz usługi
transportowe.
Potrzeby sprawiedliwości społecznej dotyczą zapotrzebowania, żeby
każdy człowiek miał jednakowe prawa do uczestniczenia w życiu publicznym i dostęp do dóbr społecznych, ochrony prawnej, możliwości rozwoju
i ponosił taką samą odpowiedzialność za porządek społeczny
(BuBois, Miley 1999, s. 34–39).
Znajomość teorii potrzeb jest niezbędna organizatorowi społeczności
lokalnej, ponieważ winien on wykorzystywać to w procesie motywowania ludzi do działania. Jego celem powinno być zresztą nie tylko podejmowanie działań ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb, które są
generowane przez członków społeczności lokalnej, ale również, a może
przede wszystkim, wpływanie na pobudzanie potrzeb, które np. z powodu marginalizacji często są nieuświadomione.

W procesie motywowania do podejmowania działań oraz podtrzymywania motywacji grup i społeczności lokalnych, organizator społeczności
lokalnej winien pamiętać o następujących aspektach:
▪▪

określanie i realizowanie wspólnych celów: wspólny cel jest najlepszym spoiwem łączącym jednostki w zbiorowości/grupy, żeby
jednak tak się stało, musi on być odczuwalny dla danej grupy oraz
możliwy do osiągnięcia i atrakcyjny społecznie;

▪▪

jasne określanie ról i zadań: każdy z członków powinien wiedzieć,
co do niego należy, czego się od niego oczekuje, ale także to, jakie
role odgrywają inne osoby;

▪▪

możliwość wykorzystania i rozwoju własnego potencjału, wiedzy
i umiejętności: organizator winien dostrzegać potencjały mieszkańców i wykorzystywać je dla wspólnie realizowanego celu;

7.3. Zasady motywowania w społeczności lokalnej
Podstawą motywowania oraz podtrzymywania motywacji w trakcie procesu prowadzonego w społecznościach lokalnych jest:
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▪▪

uczestnictwo w procesie decyzyjnym: poczucie odpowiedzialności
wzmacnia aktywność i daje poczucie siły i sprawczości, a jednocześnie zaspokaja potrzebę samorealizacji;

zaś jest ten, kto wytycza cele korzystne dla obu stron, a potem łączy
wysiłki w bardzo skutecznym, wysoce moralnym partnerstwie, by cele
te osiągnąć” (McGinnis 1998, s. 15).

▪▪

osiąganie sukcesów: nawet najmniejsze sukcesy są najlepszym
sposobem na cementowanie grupy oraz na podtrzymywanie,
a nawet wzmacnianie jej aktywności, podnoszenie energii, dlatego też należy dalekosiężne cele przekładać na konkretne zadania,
działania, których realizacja w krótkim czasie przeniesie konkretne
namacalne efekty, które będą motorem do dalszej pracy;

W procesie motywowania organizator może korzystać z podstawowych
reguł wywierania wpływu na ludzi, wskazanych przez Roberta Cialdiniego,
do których należą reguły: 1) wzajemności, 2) konsekwencji i zaangażowania, 3) społecznego dowodu słuszności, 4) lubienia i sympatii,
5) autorytetu oraz 6) reguła niedostępności.

▪▪

ciągły rozwój i nowe wyzwania: żeby grupa nie popadła w stagnację, niezbędne jest stawianie coraz to nowych wyzwań, zadań,
celów, ponieważ stałe wykonywanie tych samych czynności,
np. z zakresu dbania o czystość otoczenia w niedługim czasie
znudzi się mieszkańcom i jeśli nie pojawią się nowe wyzwania, to
wycofają się z działań;

▪▪

wsparcie od innych członków grupy i stworzenie sprzyjającej
atmosfery: ma to szczególne znaczenie w sytuacjach trudnych, czy
też kryzysowych, które zawsze w procesie zmiany mają miejsce.

(Skrzypczak 2006, s. 89–90)
Niezwykle ważna w procesie motywowania i podtrzymywania motywacji
jest autentyczność zaangażowania organizatora; jeśli jego zaangażowanie,
wiara w zmianę będą autentyczne, łatwiej będzie mu przekonać innych.

Niezwykle ważna
w procesie motywowania i podtrzymywania
motywacji jest autentyczność zaangażowania organizatora; jeśli
jego zaangażowanie,
wiara w zmianę będą
autentyczne, łatwiej
będzie mu przekonać
innych.

Reguła wzajemności: to jedno z najsilniejszych i najbardziej rozpowszechnionych narzędzi wpływu społecznego i jest związana z tym, że człowiek
odczuwa potrzebę odwdzięczenia się za otrzymane dobro w podobny
sposób. Poczucie zobowiązania do rewanżu stwarza płaszczyznę do
inicjowania różnego rodzaju łańcuchów wymiany, transakcji i związków,
które są ogólnie korzystne zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa jako całości. Członkowie społeczeństwa są od dzieciństwa trenowani w podporządkowywaniu się regule wzajemności, pod sankcją
społecznego potępienia za jej łamanie (Cialdini 1994, s. 64). W procesie
osl wykorzystywanie tej reguły wiąże się np. z tym, że jeśli organizator
zaangażuje się w sprawy społeczności, może to być bodźcem dla mieszkańców do włączenia się w działania. Ludzie angażując się w działania
wolontarystyczne, często chcą w ten sposób spłacić dług za otrzymane
kiedyś dobro.

Motywując ludzi do działania, można wykorzystywać różne metody
i techniki, należy jednak być szczególnie ostrożnym, żeby motywowanie nie przekształciło się w manipulację. „Manipuluje ten, kto nakłania
ludzi, żeby zrobili to, co jest najlepsze dla niego samego. Inspiratorem

Reguła konsekwencji i zaangażowania: generalnie każdy człowiek ma
pragnienie bycia konsekwentnym i gdy powie ,,a”, mówi również ,,b”.
Dzieje się tak dlatego, że konsekwencja jest cnotą wysoce cenioną przez
społeczeństwo, jest korzystna dla tych, co potrafią się na nią zdobyć,
jest również wygodna, ponieważ zwalnia z konieczności rozpatrywania
wciąż napływających informacji – raz podjęta decyzja jest realizowana
zgodnie z planem. Wstępem do konsekwencji jest zaangażowanie. Po
jego wzbudzeniu ludzie są bardziej skłonni do ulegania dalszym prośbom
zgodnym z kierunkiem tego zaangażowania, kiedy już jakieś stanowisko
zostanie zajęte, pojawia się naturalna tendencja do postępowania zgodnego z tym stanowiskiem. Zaskarbienie sobie początkowego najmniejszego nawet zaangażowania jest kluczem do sukcesu (Cialdini 1994,
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7.4. Metody i techniki motywowania oraz wywierania
wpływu na ludzi
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s. 110). Zaangażowanie się ludzi w proces diagnostyczny staje się często
motywem do włączenia się w podejmowane działania. Stąd tak ważne
jest, żeby prowadzić badania jakościowe i nie kończyć kontaktu z danymi
osobami na zadaniu jedynie pytań i zanotowaniu odpowiedzi oraz prowadzeniu rozmów w taki sposób, żeby nie tylko badać fakty, ale również
opinie, poglądy, pomysły na zmianę istniejącej sytuacji.
Reguła społecznego dowodu słuszności: jest związana z naśladownictwem. Według tej zasady o tym, czy coś jest poprawne lub nie, ludzie
decydują poprzez odwołanie się do tego, co myślą na ten temat inni
ludzie. Uważają jakieś zachowanie za poprawne w danej sytuacji o tyle,
o ile widzą innych, którzy tak właśnie się zachowują (Cialdini 1994,
s. 152). W procesie osl reguła ta może być wykorzystywana np. poprzez
prezentację dobrych praktyk, czyli działań innych społeczności, grup,
które przyczyniły się do zmiany.
Lubienie i sympatia: ludzie z reguły zgadzają się spełniać prośby tych
osób, które znają i lubią (Cialdini 1994, s. 188). Organizator winien starać
się pozyskać zaufanie oraz sympatię mieszkańców, wówczas chętniej
będą oni włączać się w inicjowane przez niego działania.
Autorytet: w naszej kulturze bardzo silny jest nacisk na posłuszeństwo
autorytetom, dlatego też ludziom jest łatwiej podejmować decyzje, które są poparte autorytetem (Cialdini 1994, s. 212). W procesie osl warto
poznać, czy dana społeczność ma takie autorytety, czy jest ktoś z kim
się liczą, a jeśli tak, można się w razie potrzeby odwoływać do nich.
Reguła niedostępności: polega na przypisywaniu większej wartości temu,
co jest niedostępne, ponieważ to, co niedostępne jest generalnie uważane za cenniejsze , zaś nieosiągalność oznacza utratę swobody działania
i wyboru, co budzi opór (Cialdini 1994, s. 241). Reguła ta w mniejszym
zakresie, ale również, może znaleźć zastosowanie w osl , na przykład
w przypadku motywowania ludzi do udziału w szkoleniu, do prowadzenia którego jednorazowo udało się pozyskać bardzo dobrego trenera.

motywowania stosowane w pracy socjalnej, a odwołujące się do: 1) poczucia wartości, 2) emocji, 3) zgodności poglądów. I tak, motywacja wykorzystująca poczucie wartości to technika polegająca na podkreślaniu mocnych stron klienta, jego wyjątkowości, mądrości życiowej, doświadczenia,
aby wykazać, że ma potencjał, dzięki któremu może pomóc w rozwiązaniu problemu społeczności, której jest członkiem. Motywowanie przy
wykorzystaniu emocji i frustracji jednostki to technika stosowana, gdy
klient ujawnia silne emocje, w tym negatywne. Można wówczas zaproponować skanalizowanie tych emocji na zasadzie, że jeśli jest on niezadowolony z danego stanu rzeczy, to z nich ułoży plan działania, mający na
celu wyjście z niekorzystnej sytuacji i włączy się w jego realizację przy
wsparciu ze strony organizatora. Odwoływanie się do zgodności poglądów bazuje na tym, że człowiek najczęściej przyjmuje argumenty, które
są zgodne z jego poglądami, dlatego też można w praktyce posłużyć się
techniką „3 razy tak”. Polega ona na tym, że na początku wykorzystuje
się dwa argumenty, co do których wiadomo, że dana osoba się zgodzi,
czekając za każdym razem na ich potwierdzenie. Następnie wysuwa się
trzeci argument, na którym nam zależy i prosi o potwierdzenie, np. ,,Pani
Małgorzato, zdobyła pani informacje na temat instytucji, która zajmuje
się sprawami uzależnień, tak?; zgłosiła się pani na pierwsze spotkanie,
tak?; teraz będzie pani regularnie uczęszczać na spotkania i brać w nich
aktywny udział, tak?”.
Jeśli już mowa o technikach jako swoistych „chwytach perswazyjnych”, to
warto jeszcze wspomnieć o technice wyliczania, która polega na wymienianiu zalet lub pozytywnych działań danej osoby, używając w tym celu
liczebników oraz wskazując je na palcach, np.: po pierwsze – ma pani
duże doświadczenie życiowe, po drugie – jest pani bardzo odpowiedzialną osobą, po trzecie – ma pani łatwość nawiązywania kontaktów, po
czwarte – potrafi pani pracować w zespole, po piąte... A także o technice
,,kontrolowanego wyboru”, której stosowanie polega na tym, że organizator podaje co najmniej dwie (rozsądne) propozycje załatwienia danej
sprawy, a dana osoba ma prawo wyboru rozwiązania, które jej najbardziej
odpowiada (por. Krasiejko 2006, s. 32–33).

Organizator społeczności lokalnej w procesie motywowania poszczególnych członków społeczności może również wykorzystywać techniki
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Wzajemne wsparcie organizatorów społeczności lokalnej –
refleksje organizatora z Karłowic

Pozytywne argumenty perswazyjne motywujące klienta
▪▪ „wróżba pomyślna” – „Jeśli mnie pani posłucha, wszystko dobrze
się ułoży”;
▪▪ „okazanie sympatii” – „Proszę mnie posłuchać, przecież się
lubimy”;
▪▪ „apel wdzięczności” – „Powinni mnie państwo posłuchać ze względu na to, że w ciągu tych lat tyle zrobiłam dla waszej rodziny”;
Organizator sam również potrzebuje motywacji, a niepowodzenia
mogą zgasić jego zapał
i doprowadzić do wypalenia. Stąd duże znaczenie ma wzajemne wspieranie się i motywowanie
samych organizatorów.

▪▪ „apel moralny” – „Każdy uczciwy człowiek powinien mnie
posłuchać”;
▪▪ „wzór pożądany” – „Proponuję to pani, ponieważ jest pani mądrą
i inteligentną kobietą”;
▪▪ „apel konformistyczny” – „Jeśli mnie pan posłucha, żona będzie
bardzo zadowolona i na pewno pana pochwali”.
Źródło: Krasiejko 2006, s. 32–33.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że jedną z ważnych umiejętności
organizatora społeczności lokalnej jest motywowanie mieszkańców do
aktywności i współpracy. Ale organizator sam również potrzebuje motywacji, a niepowodzenia mogą zgasić jego zapał i doprowadzić do wypalenia. Stąd duże znaczenie ma wzajemne wspieranie się i motywowanie
samych organizatorów.
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„Podejmowanie działań osl to niewątpliwie bardzo trudne wyzwanie. Początkowy zapał i entuzjazm niejednokrotnie były niwelowane zarówno przez
apatię i bierność samych mieszkańców, jak i zniechęcenie organizatorów.
Ogromny nakład pracy czasami był zupełnie nieefektywny – bo ludzie nie
przyszli, nie podjęli działań, a czasami wyśmiali, czy wręcz skrytykowali
samo działanie, czy zaangażowanych w nie mieszkańców. W zasadzie już
na samym początku można było się poddać i zostawić społeczność, jednak
posiadana wiedza, a także doświadczenie innych organizatorów z Polski,
pozwoliło na dalszą pracę. Wsparciem służyłyśmy też sobie nawzajem,
motywując się do dalszych prób aktywizowania społeczności.
Teraz z perspektywy 2 lat można powiedzieć, że warto było.
Karłowice nadal wymagają wspólnej pracy. Jednak podjęte ze społecznością działania, pokazały mieszkańcom, że razem można zrobić więcej dla dobra wsi. Cieszy także wzrost wiedzy i samoświadomości, np.
przy okazji dokonywania podziału funduszu sołeckiego i aranżowania
dalszych działań w środowisku.
Zdecydowanie można, a nawet powinno, pracować się z ludźmi. Zmiana
sposobu myślenia organizatora z pracy dla społeczności na pracę ze
społecznością i poprzez nią, stanowi niewątpliwie misje pracy pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej”.
Źródło: Wypowiedź organizatora społeczności lokalnej z Karłowic.

Z ŻYCIA WZIĘTE

Rozdział 8

Organizacja i prowadzenie
spotkań
Nieodłącznym elementem procesu osl są różnego rodzaju spotkania:
partnerskie, wolontariuszy, grup obywatelskich, samopomocowych, edukacyjnych, zespołu, w którym zatrudniony jest organizator społeczności lokalnej itp. Spotkania te stwarzają płaszczyznę do poznania się i są
najlepszym sposobem bezpośredniego komunikowania się. Spotkania
służą budowaniu więzi międzyludzkich i porozumienia, a dając możliwość
wyrażania swoich opinii i pomysłów, pobudzają aktywność i kreatywność
uczestników. Zadaniem organizatora społeczności lokalnej jest nie tylko
inicjowanie spotkań, ale również przygotowywanie innych do ich prowadzenia. Tak np. ma to miejsce w przypadku grup samopomocowych,
kiedy po zainicjowaniu grupy, podczas pierwszych spotkań, winien on
przygotować uczestników do tego, jak organizować i prowadzić spotkania, w których sam nie będzie już uczestniczył.

8.1. Przygotowanie do spotkań
Bez względu na to, kim będą uczestnicy spotkania i jaki jest jego cel, zasady przygotowywania spotkania są takie same. Należy przy tym pamiętać,
że dobrze przygotowane i zaplanowane spotkanie to klucz do sukcesu.
Proces przygotowawczy winien uwzględniać następujące sprawy:
▪▪

ustalenie celów spotkania, co jest związane z udzieleniem odpowiedzi na takie pytania, jak: co chcemy podczas niego osiągnąć,
jakie decyzje winny na nim zapaść, a jakie działania pojawić się
w jego efekcie?; należy pamiętać, że cele nie mogą być zbyt skomplikowane i dalekosiężne;
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Dobrze przygotowane
i zaplanowane spotkanie
to klucz do sukcesu.

▪▪

przygotowanie programu spotkania, czyli scenariusza, który
powinien być dostosowany do celu spotkania i zawierać punkty,
według których spotkanie powinno przebiegać, ich kolejność oraz
czas niezbędny na omówienie poszczególnych elementów; warto mieć na uwadze, aby programu nie przeładowywać – podczas
jednego spotkania nie jest bowiem możliwe załatwienie wielu
różnych spraw;

▪▪

określenie liczby potencjalnych uczestników oraz w razie potrzeby,
np. w przypadku spotkania obywatelskiego, przygotowanie listy
gości „zewnętrznych”, czyli przedstawicieli instytucji i organizacji, którzy mają wiedzę na temat problemu lub sposobów jego rozwiązania i mogą wspomóc mieszkańców w procesie naprawczym,
oraz określenie ich roli;

▪▪

ustalenie miejsca spotkania.

(Doyle, Straus 1997, s. 92; 175–181)
W trakcie przygotowywania spotkania niezbędne jest uwzględnienie
takich elementów, jak: przestrzeń, czas, styl prowadzenia (Doyle, Straus
1997, s. 187–206).
Przestrzeń: ważny jest dobór miejsca, w którym spotkanie ma się odbyć.
Powinno ono być przyjazne i dostępne dla wszystkich zainteresowanych.
W przypadku spotkań z mieszkańcami nie powinno ono być zbyt oddalone
od ich domów, ponieważ duża odległość może być przyczyną niskiej frekwencji. W przypadku spotkań partnerskich mogą to być naprzemiennie
siedziby poszczególnych instytucji. Ważne jest również samo pomieszczenie, jego wielkość, wystrój. Sala zawsze powinna być dostosowana
do liczby uczestników, a jej wystrój tworzyć przyjazną atmosferę, co
będzie miało dobry wpływ na samopoczucie uczestników. Istotną sprawą
jest rozplanowanie miejsc siedzących. Generalnie, komunikacji sprzyja
siedzenie w kręgu, zaś stół prezydialny stwarza barierę między prowadzącymi a pozostałymi uczestnikami spotkania. Warto jednak zaznaczyć, że spotkania obywatelskie, jeśli nie ma innej możliwości, można
i warto zorganizować także na wolnym powietrzu – np. na osiedlowym
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podwórku, czy bezpośrednio przed blokami. Ważniejsze jest bowiem, aby
nie przegapić sprzyjającej okazji (gdy potrzeba wymiany opinii jest dla
mieszkańców oczywista), niż zapewnić komfort uczestników spotkania.
Czas: data i godzina powinna być dostosowana do możliwości uczestników, a nie wygody organizatora; inaczej odbije się to na frekwencji. Spotkania partnerskie powinny odbywać się w godzinach dopołudniowych,
ponieważ, niestety, większość przedstawicieli instytucji nie przyjedzie
na spotkanie po pracy. Natomiast w przypadku grup obywatelskich
i samopomocowych powinny to być raczej godziny popołudniowe. Najtrudniej jest określić datę pierwszego spotkania, kiedy jeszcze nie do
końca znane są możliwości czasowe uczestników. Następne spotkania
mogą być już ustalane wspólnie z uczestnikami, ale tak, aby mieściły
się w grafiku organizatora społeczności lokalnej. Na zasadzie: spotkania
partnerstwa lokalnego – pierwszy poniedziałek miesiąca, grupa obywatelska – co druga środa. Zawsze należy wskazać również planowaną
godzinę zakończenia spotkania, ludzie muszą wiedzieć, ile czasu powinni zarezerwować na spotkanie. Generalnie, spotkania nie powinny trwać
dłużej niż 1,5–2 godziny.
Styl prowadzenia: niezbędne jest zaplanowanie przebiegu spotkania
pod kątem elementów aktywizujących uczestników oraz zapadających
w pamięć. Istotne w tym zakresie może być granie na emocjach oraz
dobór odpowiedniej osoby prowadzącej i zaproszonych gości. Chodzi
o dbanie o dobrą atmosferę, przestrzeganie norm grzecznościowych
oraz czasowych.
Po zaplanowaniu spotkania, kolejnym krokiem jest zaproszenie potencjalnych uczestników. Najczęściej stosowaną formą zapraszania mieszkańców są ulotki wywieszane na klatkach, roznoszone po domach, czy też
rozkładane w instytucjach, sklepach oraz ogłoszenia np. w kościele lub
lokalnych mediach. Ta forma zapraszania na spotkanie winna być jednak
uzupełniana indywidualnymi rozmowami z przedstawicielami społeczności, zwłaszcza tymi, którzy wykazują zainteresowanie lokalnymi problemami. Takie podejście umożliwia pozyskanie potencjalnych sojuszników,
którzy podczas spotkania mogą wesprzeć organizatora. W przypadku
zapraszania przedstawicieli lokalnych instytucji/organizacji, czy też
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władz samorządowych, podstawą powinny być indywidualne rozmowy,
wyjaśniające sens spotkania i role, jakie mają odgrywać. Następnym
krokiem (kilka dni przed spotkaniem) jest wystosowanie do tych osób
pisemnych imiennych zaproszeń (przesyłanych tradycyjnie lub mailem).
Gdy na pierwszym spotkaniu osoby te zadeklarowały chęć uczestnictwa
w kolejnych, zaproszenia można przekazać mailem lub telefonicznie.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Spotkania nieformalnego partnerstwa – Karłowice
„Prowadzone we wsi działania realizowane były we współpracy z wieloma partnerami m.in.: Szkołą Podstawową w Wierzonce, Swarzędzu, Radą
Miasta Swarzędza, sołtysem Karłowic, Radą Sołecką, Parafią w Wierznicy.

Spotkania powinny być prowadzone w oparciu o przygotowany wcześniej scenariusz, który winien uwzględniać takie sprawy, jak: przywitanie uczestników, przedstawienie się (w przypadku spotkań i debat obywatelskich prowadzący przedstawia się sam i następnie zaproszonych
gości-mówców; na spotkaniach grup i partnerów wymogiem jest przedstawienie się wszystkich uczestników) oraz wyjaśnienie celów spotkania.
Na zakończenie powinien zostać ustalony termin kolejnego spotkania,
czy też od razu kilku kolejnych spotkań. Na kolejnych spotkaniach, jeśli
uczestnicy znają się już, nie ma potrzeby ponownego przedstawiania
się; jeśli jednak pojawiają się nowe osoby, jest to niezbędne. Wskazane
jest również odwoływanie się do wcześniej poczynionych ustaleń, jak
również rozliczanie z wykonania zadań.

„Podejmowane działania z mieszkańcami, a nie dla nich, zaowocowały
licznymi spotkaniami obywatelskimi, podczas których padały propozycje działań, zmiany usług dla społeczności; mieszkańcy zaplanowali
także zmiany na terenie przyległym do kamienic. Przykładem może być
podział placu pomiędzy kamienicami na plac zabaw, boisko do siatkówki
oraz miejsce do spędzania czasu wolnego dla osób starszych.

O spotkaniach partnerzy informowani byli osobiście (telefonicznie), drogą
elektroniczną (e-mail), a także poprzez pisemne zaproszenie (pierwsze
zebranie). Terminy kolejnych spotkań ustalane były podczas bieżącego
zebrania, dostosowując termin i godzinę do obowiązków zawodowych
zebranych. Podczas pierwszego spotkania stworzono listę teleadresową
zgromadzonych, lista obecności sporządzana była także przy okazji każdego następnego spotkania. Podczas zebrań partnerskich organizatorzy
wraz z zebranymi omawiali sposób wywiązywania się z podjętych wcześniej
zobowiązań, a także dotychczasowe wydarzenia, ponadto podejmowane
były rozmowy o kolejnych działaniach, rozdzielane były także obowiązki”.

Inną formą prowadzonej aktywnej integracji była debata z mieszkańcami,
która dotyczyła wyboru koncepcji zagospodarowania przestrzennego
placu pomiędzy kamienicami, które zostały przygotowane przez dorosłych, młodzież i dzieci. Poprzedziły ją dwa osobne spotkania obywatelskie, jedno z dorosłymi, drugie z młodzieżą. Na obu pojawił się pomysł
wykonania dowolną techniką planu zagospodarowania terenu, ustalono,
że wyłonienie projektu zostanie poprzedzone debatą. W jej wyniku plac
został podzielony na trzy części: boisko do piłki siatkowej, plac zabaw
dla dzieci i ostatni, plac dla seniorów”.

Źródło: Materiał informacyjny przygotowany przez organizatora społeczności

Źródło: Materiał przygotowany przez organizatora społeczności lokalnej pra-

lokalnej pracującego w Karłowicach.

cującego w mops w Częstochowie.
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Spotkania obywatelskie i debata z mieszkańcami –
Częstochowa

W wyniku kilku spotkań zawiązało się nieformalne partnerstwo na rzecz
wsi Karłowice, którego celem było wsparcie inicjatyw podejmowanych
przez mieszkańców. Do partnerstwa przystąpili przedstawiciele z Ośrodka
Pomocy Społecznej, Rady Sołeckiej, Parafii, Szkoły Podstawowej. Ponadto
aktywnie do działań włączyły się trzy mieszkanki wsi. Łącznie w okresie
od października 2011 r. do września 2012 r. odbyło się sześć spotkań
partnerskich. Wszystkie zebrania odbywały się w salce przykościelnej
w godzinach późno popołudniowych (18:00–19:00).

196

Organizacja i prowadzenie spotkań

197

8.2. Przebieg spotkań i rola facylitatora

obywatelskich, niezbędne jest wprowadzenie moderatora lub facylitatora
(ang. to facilitate – ułatwiać, sprawiać, żeby sprawy toczyły się gładko).

Istotnym elementem umożliwiającym prawidłowy przebieg spotkania
jest zaakceptowanie przez uczestników na jego wstępie proponowanego porządku obrad i wspólne ustalenie zasad uczestnictwa. Te ostatnie mogą określać: sposób zwracania się do siebie uczestników, ich
aktywność, sposób wyrażania opinii i odnoszenia się do zdania innych
(np. mówienie pojedynczo i we własnym imieniu). Wspólnie przyjęte zasady
umożliwiają sprawne przeprowadzenie spotkania, tworzą płaszczyznę do
bezpiecznego wypowiadania się i prowadzą do osiągnięcia zakładanych
rezultatów. W przypadku pojawienia się trudności stwarzają szansę na
ich rozwiązanie przez odwołanie się do zasad. Wpływ na efektywność
spotkania ma ponadto:
▪▪

uzgodnienie obowiązków i ról poszczególnych uczestników na
czas trwania spotkania;

▪▪

koncentracja zarówno na treściach, jak i na procesie;

▪▪

dbanie o ochronę poszczególnych osób przed osobistymi atakami
ze strony innych uczestników spotkania;

▪▪

obecność osoby odpowiedzialnej za podtrzymanie otwartej i wyważonej dyskusji.

(Doyle, Straus 1997, s. 41)
Na spotkaniach organizowanych w ramach procesu osl warto wykorzystywać metody aktywizujące uczestników, jak: burza mózgów, dyskusja, czy
też praca w grupach. W miarę możliwości warto również umożliwiać prowadzenie nieformalnych rozmów, organizując w tym celu przerwy w trakcie
spotkania. Organizator społeczności lokalnej, choć jego rola sprawcza jest
istotna, raczej nie powinien sam prowadzić spotkań. Jego zaangażowanie
w sprawę, konieczność wsłuchiwania się w głos uczestników, ale i zabierania głosu (odnoszenie się do wypowiedzi, wypowiadanie swojego zdania)
powoduje, że jednoczesne czuwanie nad przebiegiem spotkania nie jest
możliwe. Dlatego też, zwłaszcza w przypadku spotkań partnerskich oraz
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Wspólnie przyjęte zasady umożliwiają sprawne
przeprowadzenie
spotkania, tworzą
płaszczyznę do bezpiecznego wypowiadania się i prowadzą do
osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Rolą facylitatora jest prowadzenie spotkania i dbanie o jego prawidłowy,
zgodny z planem przebieg i doprowadzenie do osiągnięcia założonych
celów. Facylitator winien być osobą neutralną, która nie ocenia wypowiedzi
uczestników i ich pomysłów, nie prezentuje własnych opinii i pomysłów,
ale podsumowuje to, co się dzieje podczas spotkania, porządkuje dyskusję
oraz zachęca do aktywnego udziału. Jej zadaniem jest dbanie o to, żeby
uczestnicy trzymali się tematu spotkania, dopóki nie osiągnięte zostanie
to, co było zamierzone. Dopilnowuje, żeby każdy z uczestników miał możliwość wypowiedzenia się, chroniąc go jednocześnie przed osobistymi
atakami ze strony innych uczestników. Podtrzymuje energię uczestników
na wspólnym zadaniu, w razie potrzeby sugeruje alternatywne metody
i tryb postępowania. Gdy atmosfera staje się zbyt gorączkowa lub też
dyskusja utknie w martwym punkcie, jego zadaniem jest wkroczenie do
akcji i bardziej zdecydowane kierowanie spotkaniem oraz utrzymywanie
grupy w działaniu na rzecz uzgodnionego zadania. Rolą facylitatora jest
również wygaszanie zachowań agresywnych, do których często dochodzi np. podczas spotkań obywatelskich. Nie oznacza to oczywiście, że
ludzie nie mają prawa do wyrażania swojego niezadowolenia. Problemy
wywołują negatywne emocje, które często znajdują upust podczas spotkań, zwłaszcza jeśli uczestniczą w nich osoby funkcyjne, w jakiś sposób
odpowiedzialne za daną sytuację. Dlatego też należy umożliwić ludziom
„wylanie żalów”, ale nie można dopuścić, żeby spotkanie zamieniło się
w „ring bokserski”. Facylitator uwalnia uczestników od spraw proceduralnych i poprzez to stwarza płaszczyznę do skupienia się na sprawach,
których dotyczy spotkanie. Jego rola jest związania z koordynowaniem spraw organizacyjnych przed i po spotkaniu (Doyle, Straus 1997,
s. 45–46; 93; 99; 130).

8.3. Dokumentowanie spotkań
Odbywające się w procesie osl różnego rodzaju spotkania należą do podstawowych elementów działania i stąd niezbędne jest ich odpowiednie
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dokumentowanie, zwłaszcza jeśli chodzi o ich przebieg i ustalenia dotyczące dalszych działań. Dokumentem w tym zakresie mogą być protokoły ze spotkań, zawierające następujące elementy:
▪▪

data i miejsce spotkania;

▪▪

temat spotkania i jego cele;

▪▪

opis uczestników – w przypadku spotkań obywatelskich powinno to być określenie liczby mieszkańców i ich charakterystyki,
np. że przeważali seniorzy; oraz podanie nazwisk ekspertów, czy
też zaproszonych gości; w przypadku spotkań partnerskich, grup
edukacyjnych załącznikiem powinna być lista obecności;

▪▪

dane osoby prowadzącej;

▪▪

przebieg spotkania – wskazanie etapów, według których ono
przebiegało;

▪▪

poczynione ustalenia – ważne jest wskazanie, czym zakończyło
się spotkanie, jakie decyzje podjęto, jakie zadania powinny zostać
w konsekwencji zrealizowane z zaznaczeniem, kto i kiedy ma je
zrealizować.

(Doyle, Straus 1997, s. 208)
Tak prowadzona dokumentacja umożliwia czuwanie nad procesem i przygotowywanie kolejnych spotkań, które winny odwoływać się do poczynionych podczas wcześniejszych spotkań ustaleń oraz rozliczanie z wykonania zadań. Dokumenty te mogą ponadto stanowić dowody zmiany
(jeśli tylko takowa następuje). Ich analiza pozwala bowiem na określenie
np. tego, czy wzrastała liczba osób zainteresowanych zmianą, a także
poziomu ich aktywności i zaangażowania (dowodem w tym zakresie
będzie zarówno samo uczestnictwo w spotkaniach, jak i aktywny udział,
zgłaszanie pomysłów oraz podejmowanie się realizacji określonych zadań
i ich wykonywanie).
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Dokumentacja umożliwia czuwanie nad procesem i przygotowywanie kolejnych spotkań.
Dokumenty te mogą
ponadto stanowić dowody zmiany.

Pomocne w dokumentowaniu spotkań, zwłaszcza partnerskich i obywatelskich, może być wprowadzenie na nie osoby sekretarza/protokolanta.
Powinna to być osoba neutralna, której zadaniem jest zarówno protokołowanie przebiegu spotkania (nie chodzi o pełny zapis przebiegu, ale
wychwycenie najważniejszych wątków), jak również zapisywanie zasadniczych pomysłów w widocznym dla wszystkich miejscu (na tablicy,
dużych arkuszach papieru). Zapisy te, określone jako pamięć grupowa,
służą wszystkim jako zaakceptowane treści spotkania (Doyle, Straus
1997, s. 93–94). Sekretarza, za zgodą uczestników, można zastąpić
dyktafonem, jednak ten sposób wiąże się z koniecznością poświęcenia
czasu na odsłuchanie nagrań i na ich podstawie przygotowania protokołu. Nagrywanie nie zdejmuje z prowadzącego obowiązku (może to robić
ktoś inny) zapisywania ustaleń na flip-chartach, ponieważ dzięki temu
łatwiej kierować spotkaniem.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Spotkania z mieszkańcami – Puławy
„(...) organizator pracował bezpośrednio ze społecznością lokalną.
W ramach tej pracy odbyły się dotychczas trzy spotkania z mieszkańcami osiedla. Pierwsze spotkanie miało miejsce 20.03.2012 r. w pomieszczeniach Klubu przy ul. Wólka Profecka. (...) Miało ono charakter informacyjny. Podczas spotkania zapoznano mieszkańców z ideą osl , zostały
przedstawione wyniki badań prowadzonych przez organizatora zebranych
w formie mapy zasobów i potrzeb. Równocześnie przedstawiono społeczności plany nowo powstającego Klubu w ich miejscu zamieszkania.
Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość wyrazić swoje oczekiwania i pomysły wobec dalszych działań Klubu. Zakończenie spotkania
stanowiły zajęcia warsztatowe w zakresie propozycji mieszkańców
dotyczących zmian w ich otoczeniu. Mieszkańcy zwrócili uwagę na niezagospodarowanie czasu dzieci i młodzieży, potrzeby pomocy w opiece nad małymi dziećmi, poprawę estetyki osiedla poprzez stworzenie
ogródka i ustanowienie Dnia Sprzątania, poprawę stanu boiska (poprawa
nawierzchni i ogrodzenie). Społeczność lokalna zwróciła również uwagę na
potrzebę stworzenia punktu bezpłatnego dostępu do Internetu i sprzętu
komputerowego. Mieszkańcy wyrazili gotowość uczestnictwa w kołach
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zainteresowań (np.: zajęcia kulinarne, rękodzieło, zajęcia plastyczne).
W spotkaniu udział wzięło ok. 15 mieszkańców osiedla oraz pracownicy
mops , w tym dyrektor oraz organizator.

miało ono miejsce 25.05.2012 r. Ustalono na nim dalszy plan działania
w zakresie zagospodarowania przez grupę obywatelską terenu wokół
Klubu. Z uwagi na planowane w najbliższym czasie prace ziemne w bezpośrednim otoczeniu ustalono, że stworzenie ogródka od strony wschodniej odbędzie się po ich zakończeniu w okresie jesieni. Podjęto decyzję,
że w najbliższym czasie grupa mieszkańców wykona pracę na niezagospodarowanym terenie zielonym po przeciwnej stronie budynku. Przedstawiciel Administracji zadeklarował zaopatrzenie w niezbędne do prac
materiały (rośliny zielone, ogrodzenie). Mieszkańcy natomiast wyrazili
gotowość do samodzielnego zagospodarowania trawnika. Ustalono,
że ostateczne terminy prac uzależnione będą od pozyskania przez
Administrację środków z gminy, skonsultowane z organizatorem oraz
przekazane do wiadomości mieszkańcom.

W dniu 23 i 24.04.2012 r. miały miejsce spotkania z młodzieżą z ul. Wólka
Profecka, które były odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane pracownikom socjalnym przez młodszych przedstawicieli społeczności. Celem
spotkania było rozpoznanie potrzeb i pomysłów młodzieży w zakresie spędzania czasu wolnego i rodzajów zajęć w Klubie. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele mops – organizator oraz 2 pracowników Działu Integracji
i Pomocy Specjalistycznej. Zgromadzone pomysły i propozycje młodzieży
skupiały się przede wszystkim wokół zagadnienia zajęć sportowych. Obok
poprawy stanu istniejącego boiska, młodzież zasygnalizowała potrzebę
zorganizowania stołu do ping-ponga, siłowni, miejsca do gry w siatkówkę
i koszykówkę; była zainteresowana uczestnictwem w rajdach, ogniskach
oraz klubowych zajęciach plastycznych, muzycznych, filmowych. Padła
również sugestia pomalowania przez nich ścian w Klubie.

Spotkania, jakie dotychczas odbyły się z mieszkańcami osiedla, były
okazją do wyłonienia się grupy obywatelskiej. Trzon grupy liczy 3 osoby
znane pracownikom socjalnym z gotowości do współpracy oraz inicjowania działań w swoim miejscu zamieszkania. Osoby te od 2 lat uczestniczą w Programie Aktywności Lokalnej, gdzie również wykazują duży
entuzjazm i gotowość do realizacji założeń projektu. Wszyscy troje to
klienci mops . Dwoje z nich to małżeństwo. W związku z tym, że wszelkie
działania mające miejsce w w/w społeczności odbywają się z udziałem
lub z inicjatywy powyższych osób, należy postrzegać ich jako liderów
w swojej społeczności. Niestety osoby te napotykają na szereg utrudnień
wynikających z negatywnego nastawienia innych mieszkańców, z jednej
strony do nich samych, z drugiej zaś do podejmowania wszelkich działań. Jednak biorąc pod uwagę ich cechy osobowościowe (wytrwałość,
odporność na krytykę, niezniechęcanie się) przy wsparciu niewielkiego grona innych mieszkańców, podejmują kolejne działania społeczne
i uczestniczą w wydarzeniach lokalnych”.

W dniu 30.04.2012 r. odbyło się kolejne spotkanie obywatelskie, które
było odpowiedzią na podjętą przez mieszkańców na poprzednim spotkaniu inicjatywę na rzecz stworzenia we własnym zakresie ogródka na
osiedlu oraz kontynuację podjętych już działań w tym zakresie (pismo do
Administracji Osiedla z prośbą o zgodę, odpowiedź na to pismo – zgoda
Administracji). Spotkanie to miało na celu wspólne wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Klubu. Podczas spotkania wyłoniła
się kilkuosobowa grupa obywatelska (3 osoby dorosłe oraz kilkoro młodzieży). Zgodnie z założonym planem miały miejsce zajęcia warsztatowe
pt. Przepis na ogródek, gdzie mieszkańcy pracując w podgrupach, stworzyli różne alternatywy ogródka. W kolejnym etapie spotkania przeanalizowano poszczególne plany i wybrano wspólną koncepcję. Efektem
końcowym było stworzenie makiety.

Źródło: Raport z działań realizowanych w trakcie fazy pilotażu przez mops

Ustalono, że podczas kolejnego spotkania podjęte przez mieszkańców
decyzje oraz plany zostaną skonsultowane z pracownikiem Administracji
Osiedla, który przyjął zaproszenie na spotkanie. Zgodnie z zapowiedzią

Organizacja i prowadzenie spotkań

w Puławach.

202

Rozdział 9

Proces grupowy
W procesie organizowania społeczności lokalnej podstawą jest praca
z różnego rodzaju grupami i zespołami. Bez względu na to, czy jest to
grupa partnerów, wolontariuszy, czy też grupa samopomocowa lub obywatelska, zachodzą w niej określone procesy. Są to tzw. procesy grupowe,
będące naturalnym, nieuniknionym i uniwersalnym zjawiskiem, zachodzącym w każdej grupie ludzi, którzy wiążąc się ze sobą, budują określone
relacje i realizują zadania. Kształtują się też normy i role grupowe. Można
też wyróżnić typowe fazy procesów grupowych. Organizator społeczności lokalnej powinien mieć świadomość tych procesów, żeby rozumieć,
co się dzieje w danej grupie, jakie są potrzeby, a także emocje i typowe
zachowania uczestników w danej fazie procesu grupowego oraz być przygotowanym na podjęcie ewentualnej interwencji w sytuacji kryzysowej.

9.1. Fazy rozwoju grupy
Każda grupa w trakcie swojego istnienia podlega ciągłym zmianom, co
oznacza, że się rozwija. Rozwój ten odbywa się w czterech etapach:
1) etap formowania, 2) etap konfliktu, 3) etap normatywny, 4) etap
działania (Sutton 2004, s. 176). Przechodzenie między poszczególnymi
fazami wiąże się co prawda z występowaniem określonych trudności, ale
też, gdy grupa je pokona, zyskuje siłę do dalszej pracy i rozwoju zarówno
w wymiarze zadaniowym, jak i relacyjnym.
Faza formowania (orientacji) to etap inicjujący życie danej grupy. W jego
trakcie uczestnicy wzajemnie się poznają, zdobywają informacje na temat
celów grupy, szukają swojego w niej miejsca. Towarzyszy temu pewien
niepokój, niepewność, co do zadań i sytuacji. Zadaniem organizatora jest
zmniejszanie tej niepewności i braku poczucia bezpieczeństwa, czemu
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służy tworzenie miłej i przyjaznej atmosfery oraz precyzyjne wyjaśnianie
celów grupy i pojawiających się wątpliwości (Sutton 2004, s. 176–177).
Faza konfliktu (sprzeciwu, oporu). Wzajemne poznawanie się uczestników,
dookreślanie celów i zadań, wchodzenie w role itp., powoduje pojawienie się
różnic między poszczególnymi członkami grupy. Często kwestionowana
jest osoba lidera i pojawia się opór wobec zasad lub zadań. W większych
grupach mogą być zawiązywane „przymierza” między częścią osób,
które np. kwestionują cele grupy lub też występują przeciwko liderowi.
Powoduje to pojawianie się mniej lub bardziej poważnych konfliktów.
Konflikty nie muszą być dla grupy destrukcyjne, jeśli tylko zostaną rozwiązane w sposób, w którym wszyscy będą mieć poczucie, że wygrali.
Zadaniem organizatora społeczności lokalnej, będącego członkiem grupy
lub obserwującego ją z boku, jest przewidywanie sytuacji konfliktowych
i reagowanie wtedy, gdy one się pojawią. W pierwszym przypadku działania mające na celu rozwiązanie konfliktu może podjąć sam organizator,
w drugim zaś powinien wspierać lidera grupy w tym procesie. Nierozwiązanie konfliktu może być bowiem przyczyną odejścia części członków
grupy, a nawet jej rozpadu, a to z kolei może zniechęcić uczestników do
przyłączania się do innych grup (Sutton 2004, s. 177–178).
Faza normatywna (normalizacji). Jeśli konflikty zostaną rozwiązane,
pomiędzy uczestnikami dochodzi do porozumienia, grupa się konsoliduje
i tworzona jest jej struktura. Przychodzi czas na określenie norm, które będą obowiązywały wszystkich uczestników (Sutton 2004, s. 178).
Faza działania. Po ustaleniu norm grupa staje się produktywna i koncentruje się na realizacji zadań. Podczas tego etapu uczestnicy, którzy
(o czym nie można zapominać) przez cały czas prowadzą swoją indywidualną analizę zysków i strat, oczekują pojawienia się pewnych korzyści
w zamian za zainwestowany czas i wysiłek. Jeśli oczekiwane rezultaty
się nie pojawią, może to stać się przyczyną wystąpienia z grupy. Warto
w tym miejscu zwrócić uwagę na spójność grupy, która jest oczywiście
konieczna, jeśli ma się pojawić wspólna praca w dążeniu do założonego
celu. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zarówno niedostatek, jak i nadmiar jest niepożądany:

Proces grupowy

206

▪▪

gdy grupa istnieje długo i jest nastawiona nazbyt do wewnątrz,
może pojawić się w niej stagnacja, a co za tym idzie, jej działania
będą mało efektywne;

▪▪

gdy grupa jest rozdrobniona, a między uczestnikami panuje nieufność i rywalizacja, raczej trudno spodziewać się, że znajdą oni
czas i energię na realizację zadania.

Podczas tego etapu ważne jest wspieranie grupy oraz zachęcanie do
dalszych działań pomimo pojawiających się rozczarowań i niepowodzeń
(Sutton 2004, s. 178–179).
Żadna z grup, zwłaszcza zadaniowych, inicjowanych w procesie osl nie
trwa wiecznie i nawet najlepiej funkcjonujące grupy po jakimś czasie rozpadają się. W przypadku np. grup obywatelskich, czy też edukacyjnych,
czas trwania danej grupy jest związany z realizacją określonych zadań
w określonym czasie, po ich wykonaniu funkcjonowanie grup się kończy.
W przypadku grup samopomocowych, czy też wsparcia, czas trwania jest
dłuższy i może to być nawet kilka lat, ale i one z czasem rozpadają się,
czy po prostu kończą swoją działalność. Jeśli cel funkcjonowania grupy
zadaniowej został osiągnięty, po prostu nie ma potrzeby, aby dalej ona
funkcjonowała.

9.2. Normy grupowe i role w grupie
Każda grupa, bez względu na jej rodzaj, kieruje się w trakcie swojego
istnienia określonymi normami. Są one w mniej lub bardziej jasny sposób doprecyzowanymi regułami, obowiązującymi w grupie. Normy
pełnią w grupie trzy podstawowe funkcje mające znaczenie dla jej
przetrwania i funkcjonowania. Po pierwsze, pozwalają kontrolować
zachowania członków. Po drugie, sprawiają, że kontakty społeczne
są bardziej efektywne, a ich przebieg łatwy do przewidzenia. Po trzecie, zmniejszają niepewność i zakłopotanie w różnych, często nieprzewidzianych, sytuacjach. Ponadto normy są mechanizmem kontroli społecznej, a ich nieprzestrzeganie naraża członków danej grupy na
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krytykę, a nawet wykluczenie z niej (Oyster 2002, s. 51). Normy najczęściej odnoszą się do:

▪▪

krytyka, kontrolującego realizację zadań pod kątem tego, czy podczas realizacji zadań wykorzystywane są najlepsze pomysły grupy;

▪▪

działań, czyli wskazują, jak pracować, jak się między sobą
komunikować;

▪▪

aktywatora, skupiającego się na zachęcaniu do działania i podtrzymywaniu aktywności grupy.

▪▪

wyglądu, czyli określają sposób ubierania, w celu zaznaczenia
identyfikacji z grupą;

Role społeczne koncentrują się na wzajemnych relacjach członków grupy
oraz emocjach i uczuciach. Wśród nich wyróżnić można następujące role:

▪▪

nieformalnych układów społecznych, które decydują, np. jakie
miejsce na sali zajmujemy i koło kogo siadamy;

▪▪

szefa klakierów, który sprawuje nadzór nad tym, żeby grupa nagradzała każdego za jego zasługi;

▪▪

alokacji dóbr, czyli określeniu komu i jakie zyski mają przypaść
w udziale.

▪▪

dawcę wsparcia, dodającego odwagi nieśmiałym członkom i popierającego ich pomysły;

▪▪

wesołka grupowego, dbającego o dobrą atmosferę w grupie i rozładowującego napięcia;

▪▪

marszałka, stojącego na straży przestrzegania zasad równouprawnienia, co jest związane z hamowaniem dyktatorskich zapędów
jednostek i podtrzymywaniem inicjatyw innych.

(Oyster 2002, s. 50–51)
Wymiary zadaniowy i społeczny tworzą ramy funkcjonowania każdej
grupy społecznej i są związane z określonymi rolami, co oznacza, że
w każdej grupie krystalizują się: 1) role zadaniowe i 2) role społeczne
(rozdzielane pomiędzy członków grupy), którym towarzyszą 3) role
indywidualne (przykłady wszystkich trzech rodzajów ról podajemy za
Oyster 2002, s. 35–36).

Role indywidualne są nastawione na osiąganie celów osobistych poszczególnych osób a nie na cele. Wśród nich wyróżnia się role:

Role zadaniowe to wszelkie zachowania przybliżające daną grupę do
wyznaczonego celu. Wśród nich wyróżnia się role:

▪▪

agresora, który lubi wywoływać spory i konflikty w grupie;

▪▪

inicjatora, nakłaniającego do podejmowania wyzwań;

▪▪

▪▪

dostarczyciela informacji, zbierającego niezbędne dane i szukającego zasobów poza grupą;

negatywisty, który nie zgadza się z pomysłami, propozycjami
innych członków grupy i poprzez to uniemożliwia osiągnięcie
konsensusu i realizację zadań;

▪▪

dyktatora, który upiera się przy tym, żeby grupa zawsze przyjmowała proponowane przez niego rozwiązania, i nie jest zainteresowany tym, co myśli reszta grupy;

▪▪

łowcy uznania, który wszystkie wysiłki skupia na tym, żeby zawsze
znaleźć się wśród współtwórców sukcesu grupy;

▪▪

opiniodawcy, udzielającego rad na temat sposobów wykonania
zadań;

▪▪

stylisty, dopracowującego koncepcje;
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▪▪

grupowego ekshibicjonisty, który skupia się na ciągłym opowiadaniu o sobie.

Członkowie Grupy mówią:

Wymienione powyżej role indywidualne wywołują różnego rodzaju zakłócenia w grupie i często są powodem jej dezorganizacji. Zadaniem lidera
powinno być zatem zapobieganie tego rodzaju zachowaniom i/lub ich
eliminowanie.
Z ŻYCIA WZIĘTE

Integracja osób niepełnosprawnych –
Grupa samopomocowa w Piasecznie (koło Warszawy)

– Przekonałem się, że niepełnosprawność nie oznacza bierności
i bezradności.
–M
 ożliwość kontaktu z innymi osobami niepełnosprawnymi, a także działania na rzecz innych, dają mi ogromną satysfakcję i radość.
Magda, lat 26, porusza się na wózku inwalidzkim:
– Z yskałam nowe znajomości, przyjaźnie, zaczęłam częściej wychodzić
z domu.
– Odkryłam w sobie ducha organizatora.

„Jednym z kluczowych wyników prowadzonych działań jest zintegrowanie
środowiska osób niepełnosprawnych z Zalesia Górnego i Jesówki. Przed
podjęciem działań niewiele wiedzieli o swoim istnieniu, nie znali się, żyli
w bardzo wąskich kręgach swoich rodzin. Obecnie stanowią dla siebie
Grupę wsparcia, ich spotkania nie ograniczają się do cyklicznie wypijanej
wspólnie herbatki. Mogą na siebie liczyć w sytuacjach trudnych, np. ostatnio, gdy jeden z „grupowiczów” trafił do szpitala, jego małżonka mogła
liczyć na pomoc w zawiezieniu jej do szpitala. Dzięki takim przykładom,
o których pracownik socjalny dowiaduje się z relacji innych członków Grupy
(nie odbywają się one z jego inicjatywy), można mówić o wykształconej
już więzi w Grupie, o poczuciu wspólnoty i zaangażowaniu jej członków,
otwarciu na innych. Wcześniejsza działalność pracownika socjalnego
dla Grupy stała się pracą z Grupą, a obecny rozwój Grupy – obserwowana samodzielność, nawiązanie różnorakich form współpracy z partnerami, poczucie sprawstwa w podejmowanych działaniach przez członków Grupy – powoduje, że osiągnięcie celu przyświęcającego osl ,
tj. budowanie zdolności społecznej do samoorganizacji, staje się coraz
bliższe.

Jako Grupa zostali zauważeni przez społeczność lokalną. Artykuły liderki opisujące wydarzenia z życia Grupy są stałym elementem każdego
numeru Przystanku Zalesie – popularnej zalesiańskiej gazety. Na Jarmarku Hubertusowskim jasne było dla organizatorów, że grl będzie miała swoje stoisko. Dla wielu osób i instytucji są już „stałym elementem”
zalesiańskiego życia społecznego.
Wydaje się, że w podjętych działaniach udało się odpowiedzieć na ujawnione w badaniach problemy osób niepełnosprawnych. Przełamywana jest
samotność, izolacja, zwiększa się ich aktywność. Poznali się nawzajem,
budują wzajemną sieć wsparcia. Sami uczestnicy mówią: »Dopóki nie
zaczęliśmy się spotykać, nie miałem pojęcia, że w Zalesiu Górnym żyje
tyle osób niepełnoprawnych, dzięki tym spotkaniom zaprzyjaźniłem się
z nimi, mogę liczyć na ich pomoc i wsparcie«. Integracja i aktywizacja tej
Grupy stała się faktem. Teraz można przyjrzeć się aktualnym problemom
i potrzebom tej społeczności. Monitorować i wspomagać w sytuacjach
dla nich trudnych”.

Analizując zmiany, jakie zachodzą w Grupie na przestrzeni blisko 2 lat,
widać, że jej członkowie utożsamiają się z nią, mają motywację i gotowość
do wspólnego działania. W realizacji planów wykazują się coraz większą
samodzielnością. Liderka sprawnie porusza się w obszarze organizowania
wydarzeń w życiu Grupy. Rola animatora z zewnątrz zmniejsza się istotnie.

Proces grupowy

Piotr, lat 38, porusza się o kulach:

Źródło: Opis dobrej praktyki przygotowany przez organizatora społeczności lokalnej pracującego w mgopr Piaseczno.
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9.3. Podejmowanie decyzji w grupie i rozwiązywanie
konfliktów
Każda z grup w trakcie swojego funkcjonowania musi podejmować wiele
różnorodnych decyzji, które dotyczą zarówno spraw błahych (np. terminów spotkań), jak i bardzo poważnych dotyczących (np. sposobu realizacji
określonego zadania). Grupa w trakcie formowania się powinna wybrać
najlepszy dla siebie sposób podejmowania decyzji. Najbardziej popularne
są trzy sposoby podejmowania decyzji w grupie.
Pierwszym jest powierzenie tego zadania liderowi lub małemu zespołowi reprezentantów grupy. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z odsunięciem pozostałych członków grupy od procesu (współ)decydowania,
co może prowadzić do ich niezadowolenia, a nawet być źródłem oporu
wobec danej decyzji. Ponadto, jeśli dotyczy spraw ważnych dla społeczności, grupa traci swój środowiskowy charakter. Sposób ten może się
natomiast sprawdzić w przypadku decyzji o mniejszym znaczeniu, na
przykład w sprawach organizacyjnych, kiedy członkowie grupy chętnie
przyjmą decyzję podjętą przez mniejsze grono i będą zadowoleni z tego,
że sprawy techniczne są im „zdjęte z głowy”.
Drugi sposób wiąże się z podejmowaniem decyzji w drodze głosowania,
kiedy decydujący jest głos większości. Sposób ten określany jest jako
demokratyczny. Zapewnia on, co prawda, większą niż w pierwszym przypadku społeczną legitymację decyzji. Ale też niesie zagrożenie, że osoby,
który głosowały przeciw, mogą nie tylko nie włączać się w wynikające
z decyzji działania, ale nawet je sabotować, czy opuścić grupę. Ujmując to
najkrócej, to co sprawdza się jako podstawa działania politycznego, czy
quasi-politycznego, nie musi sprawdzać się w działaniu środowiskowym.
Trzeci, najlepszy sposób, to podejmowanie decyzji w drodze konsensusu,
czyli na zasadzie jednomyślności. Zaletą tego sposobu jest to, że postanowienia są popierane przez wszystkich członków grupy (lub ich zasadniczą
większość) i tym samym na wszystkich spoczywa odpowiedzialność za
ich realizację. Mankamentem tej formy podejmowania decyzji jest jednak
to, że jest ona związana z koniecznością angażowania się w długie dyskusje, co z kolei wymaga czasu. W wielu sytuacjach jednak warto ten czas
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poświęcić, żeby w sprawach ważnych dla danej grupy decyzje były podejmowane jednomyślnie (Oyster 2002, s. 219–220). Osiąganie porozumienia
w drodze konsensusu jest dla działań środowiskowych najlepszym (choć
nie zawsze możliwym) sposobem legitymizowania decyzji. Warto traktować więc ten sposób jako podstawowy. Z drugiej strony należy mieć na
uwadze, że powoływanie się na ogólne porozumienie, gdy faktycznie go nie
osiągnięto (np. na spotkaniu panowała atmosfera nacisku, aby nie formułować „zdań odrębnych”) rozkłada dynamikę grupy i osłabia środowiskowy charakter działań. Jeżeli w grupie pojawia się różnica zdań, konflikt, to
należy go rozwiązać, a nie próbować zamiatać pod przysłowiowy dywan.
Pojawienie się konfliktów w grupie, czyli sytuacji, kiedy pomiędzy jej członkami panuje niezgoda, jest nieuniknione. Nie ma bowiem możliwości, żeby
osoby wchodzące we wzajemne interakcje cały czas myślały tak samo.
Ważne jednak jest to, żeby konflikty te odkrywać i rozwiązywać, ponieważ
w innym razie będą w sposób znaczący zakłócać funkcjonowanie grupy.
W grupie mogą pojawiać się konflikty wynikające np. ze sprzeczności
interesów, konflikty interpersonalne (wynikające z animozji osobistych),
bieżące sprzeczności (różnica zdań w sprawach drugoplanowych), konflikty narastające (ich źródłem jest najczęściej jakaś nierozwiązana
i skrywana sprawa z przeszłości). Konflikty mogą być pochodną błędów
i zaburzeń w komunikacji, ale też przejawem nieprzystosowalności celów,
czy oczekiwań członków grupy, jak również być skutkiem walki o władzę
w grupie (Oyster 2002, s. 88–90; 270).

Fazy konfliktu w ujęciu Luisa Pondy
Konflikt utajony ma miejsce wtedy, gdy pojawiają się warunki sprzyjające sporom, ale nie zostają one jeszcze zidentyfikowane.
Konflikt spostrzegany pojawia się w momencie, gdy jedna lub dwie
strony dostrzegają potencjalne źródło konfliktu.
Konflikt odczuwany wiąże się z narastaniem napięcia między stronami, chociaż nie dochodzi jeszcze do otwartej walki.
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Konflikt zakończony to czas bezpośrednio po ustaniu napięcia między stronami konfliktu, sporu, ale jego zaistnienie jest ważnym elementem „pamięci grupowej”.
Źródło: Na podstawie Oyster 2002, s. 276–277.

Rozwiązywanie konfliktów. Jak wspomniano powyżej, występowanie
konfliktów nie jest destrukcyjne pod warunkiem, że nie są one „zamiatane pod dywan”, ale podejmowane są działania mające na celu ich rozwiązanie w sposób korzystny dla wszystkich stron konfliktu. Jednym
z najlepszych sposobów rozwiązywania konfliktów jest podejście oparte
na źródłach problemów, co oznacza, że w ramach wyjścia z konfliktowej
sytuacji należy podjąć działania, mające na celu zmianę:
▪▪

▪▪

kwestii stanowiącej przedmiot konfliktu – w tym przypadku niezbędne jest odkrycie poszczególnych elementów sporu i zajęcie
się nimi po kolei, w taki sposób, żeby wszyscy zainteresowani
osiągnęli maksymalne zadowolenie;
osoby – w tym przypadku zmiana może zostać przeprowadzona
w sposób dosłowny, przez usunięcie danej osoby z grupy lub zmianę jej zachowania w grupie, czy pełnionej funkcji (np. odebranie
prowadzenia zebrań ze względu na stronniczość);

▪▪

relacji – w tym przypadku zmiana wiąże się z prowadzeniem negocjacji, ale również treningiem komunikacji, jeżeli zakłócenia na jej
polu są powodem konfliktu lub celem wyciszenia negatywnych
emocji, które pojawiają się w przypadku konfliktów;

▪▪

struktury organizacyjnej i kontekstu, w tym przypadku zmiana jest
związana z zaangażowaniem w spór osoby trzeciej (np. mediatora).

Najbardziej efektywnym dla działań środowiskowych sposobem rozwiązywania konfliktów są rozwiązania integrujące, które są korzystne dla wszystkich stron. Aby znaleźć rozwiązanie korzystne dla wszystkich (czyli de facto
rozstrzygnięcie konsensualne, pomimo ujawnionego konfliktu) konieczne
mogą okazać się negocjacje. W procesie negocjacji służących rozwiązywaniu sporów/konfliktów niezbędne jest przestrzeganie określonych etapów,
które wymuszają współdziałanie. A są nimi: 1) ustalenie reguł postępowania,
2) nazwanie interesów wszystkich stron, z określeniem interesów wspólnych oraz sprzecznych, 3) zdefiniowanie problemu oraz 4) wspólne
poszukiwanie rozwiązań. Niezbędne przy tym jest stosowanie się do
„technicznych” zasad umożliwiających współpracę, do których należą:
▪▪

oddzielanie ludzi od problemów;

▪▪

koncentrowanie się na interesach, a nie na stanowiskach;

▪▪

formułowanie pytań przed odpowiedziami;

▪▪

poszukiwanie rozwiązań korzystnych dla wszystkich stron
konfliktu;

▪▪

nazywanie osiągnięć w negocjacjach.

(Gut, Haman 1993, s. 110)
Negocjacje może prowadzić osoba trzecia (negocjator). Istnieją nawet
mediatorzy „do wynajęcia”, ale w Modelu osl zakłada się, że umiejętności mediacyjne to element warsztatu organizatora społeczności lokalnej.
Tu właśnie widać, dlaczego ważne jest, aby organizator nie podejmował
funkcji stricte liderskiej. Ta bowiem odbiera możliwość mediowania, gdy
ujawnią się strony konfliktu. Mediacja nie jest bowiem formą potwierdzania przywództwa w grupie.

(Oyster 2002, s. 281)
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9.4. Czynniki wpływające na zmniejszenie
produktywności grupy

spotkania. Jeśli nie ma chętnych do podporządkowania się, działanie
grupowe może niejako stanąć w miejscu.

Każda grupa w trakcie swojego istnienia może podlegać wpływom i procesom, które obniżają jej produktywność. Aronson, Wilson i Akert zaliczają do nich: 1) myślenie grupowe, 2) polaryzację grupową, 3) problemy koordynacyjne, 4) próżniactwo grupowe oraz 5) zachowania
typu „jazda na gapę”. Za tymi autorami (Aronson, Wilson i Akert 1997,
s. 380–392) scharakteryzujemy każde z tych zjawisk (zachowań).

Próżniactwo społeczne związane jest z przekonaniem, że przebywanie
w grupie utrudnia ocenę działania indywidualnego i przejawia się w obniżeniu wysiłku ponoszonego przez jednostkę w ramach realizacji zadania
wykonywanego zespołowo. Próżniactwo wiąże się z wystąpieniem w grupie
dwóch zjawisk: rozproszenia odpowiedzialności oraz deindywidualizacja.
Pierwszemu zjawisku sprzyja sytuacja, kiedy zadanie jest wykonywane
przez wiele osób, a wkład poszczególnych jednostek nie jest zauważany.
Drugie zjawisko jest związane z utratą poczucia tożsamości jednostkowej,
skutkującego zmniejszeniem poczucia odpowiedzialności za to, co się robi.

Myślenie grupowe to przejaw dążenia do zachowania spójności i solidarności grupy bez realistycznego liczenia się z faktami. Wystąpieniu
myślenia grupowego sprzyjają: duża spójność grupy, izolacja grupy,
jej zamknięcie się we własnym świecie, autorytarny przywódca, słabo
wypracowane sposoby podejmowania decyzji oraz stres wynikający
z poczucia zagrożenia dla grupy. Symptomami życzeniowego oderwanego od realiów myślenia grupowego są w szczególności:
▪▪

odczuwanie przez grupę swojej nieomylności i siły oraz przekonanie o moralnych racjach;

▪▪

odrzucanie przeciwstawnych poglądów i wywieranie nacisku na
członków grupy, żeby podporządkowywali się większości;

▪▪

złudzenie, że wszyscy są zgodni (złudzenie jednomyślności),
wynikające z pomijania opinii oponentów.

Skrajną formą próżniactwa społecznego jest „jazda na gapę”. Gapowicz
nie tylko unika wysiłku, oszczędza własną energię, ale dodatkowo korzysta z owoców pracy innych (por. też Oyster 2002, s. 191–192). Przykładowo, członek komitetu organizacyjnego festynu w żaden sposób nie
włączy się do prac organizacyjnych, bo i tak „zostaną wykonane”, ale
będzie korzystał z owego wyróżnienia i ochoczo konsumował festynowe
atrakcje, które i tak już „zostały zorganizowane”.

9.5. Czynniki zwiększające produktywność grupy
Podstawowymi czynnikami wpływającymi na produktywność grupy są:
zaufanie, spójność grupowa oraz synergia.

Polaryzacja grupy (dążenie do skrajności) to tendencja grupy do podejmowania decyzji bardziej skrajnych niż początkowe inklinacje członków
grupy. Proces polega na tym, że grupy, których działaniem kierowała
ostrożność, stają się coraz bardziej ostrożne, zaś te, które miały tendencję do podejmowania ryzyka, przejawiają skłonność do jego zwiększania.

Zaufanie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania grupy i wiąże się z wzajemną wiarą w siebie i poleganiem na sobie
członków danej grupy. Jego budowanie jest procesem, który przebiega
równolegle z rozwojem grupy.

Problemy koordynacyjne mogą pojawić się przy organizowaniu różnych
rodzajów aktywności, gdzie przy konieczności działań zintegrowanych
„w jednym miejscu i czasie” część członków musi się podporządkować
pozostałym, np. dostosowując swój rozkład dnia do uzgodnionych godzin

Spójność jest związana z pozytywnymi więziami interpersonalnymi opartymi o zaufanie oraz sympatię. Ma ona znaczący wpływ na produktywność danej grupy, im jej poziom jest wyższy, tym produktywność jest
większa. W spójnych grupach bowiem:
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▪▪

komunikacja jest bardziej ożywiona;

▪▪

członkowie grupy są do siebie bardziej przyjaźnie nastawieni
i wykazują większą gotowość do współdziałania;

▪▪

w większym zakresie grupa może kontrolować swoich członków
i wpływać na ich zachowanie;

▪▪

cele są skuteczniej osiągane;

▪▪

członkowie grupy deklarują wyższy poziom satysfakcji z uczestnictwa w grupie.

Ze względu na to, że spójność jest jedną z najbardziej pożądanych cech
grupy, należy o nią dbać i ją świadomie budować przy wykorzystaniu
konkretnych zabiegów. Wpływ na spójność grupy mają: czas, jaki jej
członkowie spędzają razem, elitarność grupy, związana z utrudnionym dostępem do niej innych osób; wielkość grupy, im więcej osób,
tym potencjalnie więcej zachodzi w grupie relacji; jednorodność grupy
np. pod względem płci, bowiem osoby tej samej płci przejawiają dążenie
do zacieśniania wzajemnych więzi (Oyster 2002, s. 44–46).
Znaczący wpływ na zwiększenie produktywności grupy ma synergia,
będąca swoistym rodzajem dodatkowej „energii sprawczej”, generowanej
przez grupę w procesach komunikacji. Zjawisko to jest związane z takim
sterowaniem wzajemnymi interakcjami, które powoduje, że grupa jest
czymś więcej niż sumą jednostek i dzięki temu może podejmować trafne decyzje i efektywnie rozwiązywać istniejące problemy (Oyster 2002,
s. 193). Tu właśnie przejawia się moc podejścia środowiskowego, którą
stara się wykorzystać Model osl .

Rozdział 10

Planowanie działań i praca
nad projektami
Wywołanie efektywnej i trwałej zmiany wymaga podejmowania przemyślanych działań, które wcześniej powinny zostać odpowiednio zaplanowane.
Planowanie jest cechą profesjonalnego działania. Poprawia ono efektywność i skuteczność działania, ogranicza stres (każdy wie, co ma
robić) oraz pozwala spokojnie pracować i racjonalnie wykorzystywać
czas. W ramach osl w początkowej fazie w planowanie zaangażowany jest głównie organizator społeczności lokalnej, który tworzy plany
np. pierwszego spotkania z mieszkańcami, czy też partnerami. Niezbędne jest jednak to, żeby jak najszybciej w proces planowania byli włączani przedstawiciele społeczności lokalnej (mieszkańcy, partnerzy) jako
główne podmioty zmiany.
Planowanie jest procesem, którego ramy tworzą: 1) stan wyjściowy,
czyli gdzie jesteśmy, co jest związane z analizą i określeniem problemu,
potrzeby, 2) wizja przyszłości, czyli dokąd zmierzamy, jakie cele, rezultaty zamierzamy osiągać, 3) sposoby dojścia do celu, czyli strategie,
metody, zadania oraz niezbędne zasoby, 4) sprawdzenie, czy założone
cele zostały osiągnięte (monitoring i ewaluacja).

10.1. Produkty planowania
Produktami planowania są: 1) strategie, 2) programy, 3) projekty, 4) wnioski o dotację. Strategia jest planem, który wyznacza główne kierunki działania. Zadaniem organizatora społeczności lokalnej oraz instytucji, która
go zatrudnia, jest zatem wprowadzenie do dokumentów strategicznych,
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w szczególności do strategii rozwiązywania problemów społecznych, planu
działań ukierunkowanych na wzmacnianie społeczności lokalnych w procesie rozwiązywania problemów i wspieranie ich w rozwoju.

na zmianę. Udział aktorów życia społecznego w procesie przygotowywania projektów wpływa na zwiększanie ich aktywności i zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i sprawstwa, sprzyja integracji oraz
wzmacnia rozwój.

Ze względu na to, że strategia jest planem bardzo ogólnym, który określa podstawowe problemy i kierunek zmian, niezbędne jest w jej ramach
opracowanie programów, czyli planów działań dotyczących pojedynczych
obszarów, czy też problemów. W przypadku osl planem tym powinien
być program organizowania społeczności lokalnej, w którym w sposób
bardziej szczegółowy zostaną przedstawione cele oraz metody pracy
w społecznościach lokalnych, w szczególności zagrożonych społecznym wykluczeniem.
Program, podobnie jak strategia, jest planem długofalowym i na dużym
poziomie ogólności, dlatego też jego wdrażanie wymaga planów bardziej szczegółowych dotyczących poszczególnych jednorazowych lub
cyklicznych, ale krótkofalowych, działań prowadzonych w konkretnych
społecznościach lokalnych. Planem takim jest projekt.
Ostatnim produktem planowania jest wniosek o dotację. Jest ono formą
zdobywania środków na realizację projektów. Należy jednak zaznaczyć,
że projekt może być realizowany w oparciu o własne zasoby, bez ubiegania się o dodatkowe środki, jak również jego realizacja może wiązać
się z koniecznością złożenia nawet kilku wniosków o dofinansowanie.
Organizator społeczności lokalnej powinien uczestniczyć w przygotowywaniu wszystkich czterech produktów procesu planowania. W przypadku
strategii i programów powinien włączać się w prace zespołów planistycznych. Natomiast jego głównym zadaniem jest praca w oparciu o projekty
i w razie potrzeby przekładanie ich na wnioski o dotację. Trzeba w tym
miejscu podkreślić, że nie należy projektu utożsamiać jedynie z dokumentem opisującym plan działań, ale przede wszystkim traktować go
jako profesjonalny sposób organizowania pracy.

W procesie osl wszelkie działania powinny
być prowadzone w oparciu o projekty, w których
przygotowywanie winni być włączani przedstawiciele społeczności
lokalnej, w której prowadzone są działania ukierunkowane na zmianę.

Projekty powinny dotyczyć wszelkich realizowanych działań. Oznacza to, że zarówno organizacja lokalnego wydarzenia, jak i zawiązanie partnerstwa, czy też grupy powinno być poprzedzone planowaniem, przybierającym formę projektu socjalnego lub animacyjnego.
Realizacja samych projektów może zostać powierzona współpracownikom,
sojusznikom i społecznikom. Niemniej jednak prowadzenie pracy środowiskowej metodą projektową wymaga od organizatora społeczności lokalnej
osobistego zaangażowania w następujące jego elementy, związane z różnymi fazami projektu. Są to: 1) podział kompetencji wśród członków zespołu
oraz analiza wykonalności – na etapie wstępnym, 2) opracowanie procedur
i harmonogramu, 3) monitorowanie wykonywania zaplanowanych zadań,
4) ewaluacja, czyli ocena realizacji i osiągniętych rezultatów oraz wyciąganie wniosków na przyszłość.

10.2. Konstrukcja projektów
Według Słownik wyrazów obcych projekt (z łac. proiectus – wysunięty do
przodu), to: 1) zamierzony plan działania, postępowanie, pomysł, zamiar,
2) plan, szkic czegoś, np.: budowli, konstrukcji, przedsięwzięcia, ustawy.
Każdy projekt, bez względu na rodzaj, jest przedsięwzięciem nastawionym
na rozwiązanie konkretnego problemu i/lub zaspokojenie określonych
potrzeb. W związku z tym musi mieć określone cele i strukturę działania
oraz zamykać się w określonych ramach czasowych i finansowych. Projekt jako plan powinien zawierać następujące elementy:
▪▪

opis problemu,

W procesie osl wszelkie działania powinny być prowadzone w oparciu
o projekty, w których przygotowywanie winni być włączani przedstawiciele
społeczności lokalnej, w której prowadzone są działania ukierunkowane

▪▪

cel projektu,

▪▪

zadania,
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▪▪

rezultaty,

▪▪

kosztorys,

▪▪

kompetencji społecznych, połączone z pracami społecznie użytecznymi dla 5 bezrobotnych mieszkańców.
Cel projektu. Cel określa, co należy osiągnąć przez wdrożenie danego
projektu. Niezbędne jest przy tym określenie celu głównego oraz wynikających z niego celów szczegółowych. I tak np. celem głównym organizacji spotkań dla seniorów może być: kompensacja samotności i izolacji
X osób starszych z terenu Y, zaś celami szczegółowymi np.: zaspokojenie potrzeby przynależności (bycia z innymi), poszerzenie kontaktów
towarzyskich, dostarczenie rozrywki, rozwijanie zainteresowań. Cele te
powinny przekładać się na konkretne elementy programu klubu. Dobrze
sformułowane cele są odpowiedzią na pytania: co chcemy zmienić, na
jakim terenie, ilu i jakich osób ma dotyczyć zmiana, w jakim czasie chcemy ją wywołać? Cele w projekcie powinny być mierzalne i – powtórzmy
to raz jeszcze – realne do osiągnięcia na danym terenie, w odniesieniu do
wybranej społeczności (grupy) w określonym czasie (Wolska-Prylińska
2006, s. 421; Kozłowska i Łotowska 2005, s. 16–17).

ocena.

Wskazane jest, aby projekt miał tytuł, który (bez zbędnego patosu) powinien trafnie oddawać cel, czy też ideę działania. „Dobrze dobrany tytuł
może mieć wpływ na kojarzenie działania przez potencjalnych sprzymierzeńców, sponsorów i adresatów. To z kolei może nieść za sobą wsparcie
merytoryczne lub finansowe, większą frekwencję odbiorców oraz łatwiejszą popularyzację działania” (Wolska-Prylińska 2006, s. 423).
Opis problemu (niezaspokojona potrzeba to w tym ujęciu również problem
do rozwiązania) to jasne wyłożenie, co chcemy osiągnąć i dlaczego właśnie to. Niezbędne jest przy tym wskazanie: skąd wiemy, że dany problem
występuje, jakie są jego rozmiary, czyli ilu i jakich osób dotyczy (jest to
więc przy okazji wskazanie potencjalnych adresatów projektu). Należy
przeanalizować i wyjaśnić, dlaczego daną sytuację uznaje się za problemową, jakie są jej przyczyny i negatywne skutki społeczne oraz czy są
znane osoby, instytucje, organizacje zajmujące się takimi problemami,
a jeśli tak, to jakie prowadzą działania i osiągają rezultaty.
W identyfikacji problemu należy opierać się na badaniach, obiektywnych (weryfikowalnych) danych, co wiąże się z koniecznością odwołania do diagnozy przeprowadzonej w danej społeczności na wstępie
pracy środowiskowej, uzupełnionej badaniami na potrzeby danego
projektu, jak również korzystać z innych dostępnych źródeł danych
na temat sytuacji problemowej. Opis powinien być klarowny, zrozumiały oraz uzasadniać konieczność podjęcia działań. Należy przy
tym pamiętać, że podjęty w ramach projektu problem powinien być
możliwy do rozwiązania. Nie jest na przykład możliwe rozwiązanie
wieloaspektowego problemu np. związanego z wykluczeniem z rynku
pracy przez realizację jednego projektu, który jest planem krótkofalowym i ma określone ramy czasowe (Wolska-Prylińska 2006, s. 420–
421; Kozłowska i Łotowska 2005, s. 15–16). Więc nie należy składać
takich deklaracji. Można natomiast zaplanować szkolenie w zakresie
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Niezbędne jest wskazanie: skąd wiemy, że
dany problem występuje, jakie są jego rozmiary, czyli ilu i jakich osób
dotyczy.

Zadania to kolejne kroki, jakie muszą zostać wykonane, żeby dojść do
„mety”, czyli osiągnąć założone cele projektu. Najczęściej osiągnięcie
jednego celu wiąże się z realizacją kilku zadań, ale bywa również tak, że
jedno zadanie służy osiąganiu różnych celów szczegółowych. Planując
i określając zadania, należy wskazać niezbędne do ich realizacji zasoby
oraz terminy wykonania. Zasoby rozumiemy szeroko, uwzględniając
zasoby: ludzkie, materialne, lokalowe, finansowe. Oznacza to, że określając zadania, należy wskazać kryteria doboru uczestników, instytucje
i osoby, które będą realizować poszczególne zadania, warunki realizacji
(lokal, jego wyposażenie itp.), szczegółowy harmonogram przebiegu
projektu, obowiązków wśród realizatorów projektu, budżet poszczególnych zadań (Wolska-Prylińska 2006, s. 421–422; Kozłowska, Łotowska
2005, s. 17–19).
Rezultaty to efekty, jakie powinny się pojawić dzięki realizacji projektu.
Powinny one odpowiadać założonym celom i być określone w czasie
dokonanym (a więc założenie świetlicy a nie jej „zakładanie”). One również powinny być realne do osiągnięcia i mierzalne. Miary określamy
wskaźnikami ilościowymi, uwzględniając jednak komponent jakościowy
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(w żargonie określa się te rezultaty odpowiednio jako „twarde” i „miękkie”).
Określamy więc, że przeprowadzimy cztery rozmowy z mieszkańcami
i zamierzamy utworzyć jedną nową grupę wsparcia (rezultat twardy)
oraz podniesiemy poziom wrażliwości w społeczności na problemy osób
z zaburzeniami psychicznymi (rezultat miękki) (por. Wolska-Prylińska
2006, s. 422; Kozłowska, Łotowska 2005, s. 19).
Kosztorys, czyli budżet projektu, jest kalkulacją kosztów, jakie należy
ponieść na realizację projektu. Niezbędne w tym zakresie jest przewidzenie wszystkich wydatków oraz sprawdzenie obowiązujących cen. Co
prawda, wiele projektów może być realizowanych w oparciu o (posiadane
już) zasoby własne instytucji wdrażającej projekt oraz jej partnerów. Ale
i wówczas warto dokonać kalkulacji kosztów, ponieważ żaden projekt
tak naprawdę nie jest bezkosztowy, zaś to, iż jest realizowany w oparciu o własne zasoby oznacza jedynie, że projektodawcy nie poszukują
środków zewnętrznych. Natomiast w przypadku ubiegania się o środki
zewnętrzne, choćby od sponsorów, przygotowanie pełnego kosztorysu
jest warunkiem sine qua non uruchomienia projektu. Zazwyczaj sponsorzy
czy grantodawcy oczekują wniesienia przez realizatora projektu także
środków własnych i oczekują szczegółowego rozliczania poniesionych
wydatków (Wolska-Prylińska 2006, s. 422).
Ocena jest związana z dokonaniem ewaluacji realizacji projektu. W jej
ramach ocenia się nie tylko osiągnięte rezultaty, ale całość przedsięwzięcia i jakość jego realizacji. Planując sposób oceniania, należy określić
sposoby monitorowania przebiegu realizacji projektu, wskaźniki sukcesu oraz sposoby ich pomiaru, czyli określić narzędzia służące ocenie.
Mogą nimi być np.: ankiety, wywiady, listy obecności, notatki prasowe,
obserwacja. Należy przy tym pamiętać, że wewnętrzne ocenienie działań
powinno być dokonywane przez realizatorów na każdym etapie wdrażania projektu (Wolska-Prylińska 2006, s. 422–423; Kozłowska, Łotowska
2005, s. 20–21).
Na koniec należy podkreślić, że każdy projekt powinien być przygotowany
w oparciu o powyższe punkty ze szczególną starannością, przy poświęceniu odpowiedniej ilości czasu na zaplanowanie przedsięwzięcia. Trzeba
jednak również pamiętać o tym, że projekt nie jest sztywną konstrukcją
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i w związku z tym w razie potrzeby może on podlegać bieżącej weryfikacji. Prawda jest jednak taka, że projekty „pisane na kolanie” prowadzą do
działań chaotycznych lub przestrzelonych. To naprawdę nie to samo, co
elastyczne reagowanie na pojawiające się okoliczności, gdy kontrolujemy rozwój sytuacji i jasno wiemy, co chcemy osiągnąć. Projekt nie jest
po to, aby go zrealizować i rozliczyć. Projekt to środek do celu, a nie cel
sam w sobie. Ale właśnie dlatego trzeba go przygotowywać i realizować
z należytą starannością.

ANEKS

Trzy przykłady organizowania
społeczności lokalnej

Przykład pierwszy: Karłowice w zmianie

Magdalena Miler,
Mirosława Kołodziejczyk
ops Swarzędz

1. Wprowadzenie
Niniejsze opracowanie prezentuje działania podejmowane ze społecznością zamieszkującą teren wiejski, których celem było zmobilizowanie ludzi
do podejmowania zmiany zarówno w swojej społeczności, jak i w samych
sobie. Zmiany, które obejmują nie tylko infrastrukturę, ale także szeroko
rozumiane obszary empowermentu, stanowiące płaszczyznę do określania zmiany w społecznościach lokalnych.

2. Tło / kontekst sytuacyjny
Swarzędz to miasto w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, położone nad Jeziorem Swarzędzkim, ok. 10 km od centrum Poznania, które wchodzi w skład aglomeracji poznańskiej. Według danych z 31 grudnia 2011 r.
miasto miało 31 031 mieszkańców i jest ósmym co do wielkości w woj.
wielkopolskim, z największą gęstością zaludnienia (3 522,4 osób/km²).
Na terenie gminy znajduje się miasto Swarzędz i 19 sołectw. Przez gminę przechodzi droga krajowa nr 92 oraz linia kolejowa, prowadząca od
granicy polsko-niemieckiej w Słubicach przez Poznań i Warszawę do granicy polsko-białoruskiej w Terespolu. Na terenie powiatu poznańskiego
funkcjonuje blisko 50 000 podmiotów gospodarczych, czyli około 12%
wszystkich przedsiębiorstw z terenu województwa wielkopolskiego i ponad
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4. Analiza problemów

800 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego (najwięcej
jest ich w Tarnowie Podgórnym i Swarzędzu). Stopa bezrobocia wynosi
ok. 9% i jest najniższa w Polsce.

3. Opis wybranej społeczności terytorialnej i jej członków
Karłowice

Środowisko, jakie zostało wybrane do prowadzenia działań w ramach
organizowania społeczności lokalnej, to sołectwo Karłowice. Wieś jest
najbardziej wysuniętym na północ sołectwem gminy Swarzędz. W Karłowicach znajdują się dwie główne ulice: Topolowa i Kasztanowa, wzdłuż
których ulokowane są budynki mieszkalne, których zarządcą jest Gospodarstwo Skarbu Państwa; nieliczna grupa mieszkańców zamieszkuje
w prywatnych domach jednorodzinnych. Ulice te wyznaczają podział
wsi, na który uwagę zwracają sami mieszkańcy. Domy przy ul. Kasztanowej sprawiają wrażenie bardziej zadbanych i zamieszkanych przez
osoby lepiej usytuowane, co można stwierdzić np. na podstawie obserwacji zaparkowanych przy ulicy samochodów. Domy przy ul. Topolowej
natomiast są odrapane, niszczejące, sprawiają wrażenie niezadbanych
przez osoby je zamieszkujące, należy nadmienić, że w większości są to
osoby nieaktywne zawodowo.

Przeprowadzone wśród mieszkańców badania diagnostyczne pokazały,
iż największe problemy, które występują na terenie wsi to: nadużywanie
alkoholu, bezrobocie i ubóstwo. Na podstawie rozmów z osobami funkcyjnymi oraz mieszkańcami, a także własnych obserwacji organizatorów, dostrzega się niski poziom integracji i zaangażowania społeczności
lokalnej. Mieszkańcy w dzień prowadzonych badań wskazywali, że nie
byli zadowoleni ze środowiska, w którym żyją, dostrzegali konieczność
wprowadzenia zmian, jednak cechująca ich bierność oraz niski poziom
zaangażowania utrudniały to.
Podczas pracy z mieszkańcami wsi organizatorzy dostrzegli potencjał
ludzki i materialny, na którym można oprzeć pracę. Jak wskazano wyżej,
znaczącym ułatwieniem pracy jest świetlica wiejska, która odgrywa rolę
miejsca spotkań lokalnej społeczności. Wsparciem dla organizatorów są
również pojedyncze osoby ze wsi, m.in.: sołtys, członkowie rady sołeckiej oraz trzy mieszkanki. W działania włącza się również mieszkająca
w sąsiadującej wsi radna Rady mig Swarzędz, której zaangażowanie szczególnie widoczne jest w sprawy związane z infrastrukturą wsi (chodnik,
komunikacja gminna).

Na terenie wsi znajdują się dwa sklepy spożywczo-monopolowe, kościół,
świetlica wiejska, dwa place zabaw (w tym jeden z boiskiem do siatkówki i stołem do ping-ponga). Miejscem spotkań lokalnej społeczności jest
wspomniana wyżej świetlica znajdująca się przy Kaplicy Jezusa Dobrego
Nauczyciela w Karłowicach, stanowi ona ważny zasób instytucjonalny
dla organizatorów społeczności lokalnej. Zgodnie z danymi otrzymanymi z Ewidencji Ludności Miasta i Gminy Swarzędz, liczba mieszkańców
sołectwa to 381 osób, w tym 176 kobiet. Liczba osób dorosłych na terenie
sołectwa wynosi 284. Z pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Swarzędzu w 2011 roku skorzystało 13 rodzin (47 osób). Najczęstsze
przyczyny udzielanej pomocy finansowej to: bezradność w prowadzeniu
gospodarstwa domowego i sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, długotrwała choroba, bezrobocie oraz ubóstwo.

5. Partnerzy
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Prowadzone we wsi działania realizowane były we współpracy z wieloma
partnerami, m.in.: Szkołą Podstawową w Wierzonce, Swarzędzu, Radą
Miasta Swarzędza, sołtysem Karłowic, Radą Sołecką, Parafią w Wierznicy. W wyniku kilku spotkań zawiązało się nieformalne partnerstwo na
rzecz wsi Karłowice, którego celem było wsparcie inicjatyw podejmowanych przez mieszkańców. Do partnerstwa przystąpili przedstawiciele
z Ośrodka Pomocy Społecznej, Rady Sołeckiej, Parafii, Szkoły Podstawowej. Ponadto aktywnie do działań włączyły się trzy mieszkanki wsi.
Łącznie w okresie od października 2011 r. do września 2012 r. odbyło
się sześć spotkań partnerskich. Wszystkie zebrania odbywały się w salce przykościelnej w godzinach późno popołudniowych (18:00–19:00).
O spotkaniach partnerzy informowani byli osobiście (telefonicznie), drogą
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elektroniczną (e-mail), a także poprzez pisemne zaproszenie (pierwsze
zebranie). Terminy kolejnych spotkań ustalane były podczas bieżącego
zebrania, dostosowując termin i godzinę do obowiązków zawodowych
zebranych. Podczas pierwszego spotkania stworzono listę teleadresową zgromadzonych, lista obecności sporządzana była także przy okazji
każdego następnego spotkania. Podczas zebrań partnerskich organizatorzy wraz z zebranymi omawiali sposób wywiązywania się z podjętych
wcześniej zobowiązań, a także dotychczasowe wydarzenia, ponadto
podejmowane były rozmowy o kolejnych działaniach, rozdzielane były
także obowiązki.

6. Realizowane działania
Podejmowane działania we wsi Karłowice realizowane były poprzez
wykorzystywanie narzędzi wspierających prowadzony proces zmiany
w społeczności lokalnej.

Aktywna integracja
W ramach aktywnej integracji podejmowano szereg działań, które miały
na celu poprawę integracji i zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców. Z prowadzonych obserwacji oraz rozmów swobodnych, po przeprowadzeniu kilku akcji, dostrzegalny był wzrost poziomu wiary we własne siły i możliwości, mieszkańcy byli zadowoleni, że działania zostały
zrealizowane. Należy jednak zwrócić uwagę, iż motywacja mieszkańców
do działania jest akcyjna, co oznacza, że wzrasta, gdy we wsi odbywa się
jakieś wydarzenie, w pozostałym czasie zaś spada. Mieszkańcy, pomimo
początkowo słabego zaangażowania, uczestniczyli aktywnie w szeregu
działań nie tylko akcyjnych, ale także osadzonych w procesie m.in. spotkaniach obywatelskich, których odbyło się pięć w okresie od października 2011
r. do września 2012 r. Mieszkańcy o zebraniach informowani byli poprzez
plakaty, które rozwieszane były na terenie całej wsi (klatki schodowe, tablice informacyjne, słupy), a także indywidualne zaproszenia door to door.

dalszych działań. Spotkania te miały także charakter edukacyjno-poznawczy – zapoznanie mieszkańców z funkcjonowaniem kilku Klubów
Młodych Duchem działających na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, zapoczątkowało działalność „Klubu Okruszek” jako odpowiedź na potrzeby
seniorów we wsi.

Wydarzenia społecznościowe
Proces dokonywania zmiany w społeczności lokalnej odbywał się także
przez realizację szeregu działań, takich jak: kampania społeczna, sadzenie drzewek, pikniki integracyjne, zawody sportowe itp. Działania/wydarzenia społecznościowe skierowane były do wszystkich mieszkańców
wsi i zawsze miały na celu nie tylko integrację mieszkańców, ale także
ich edukację. Projekt „Moje drzewko” był m.in. jednym z elementów procesu mającego na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców wsi
Karłowice w lokalne inicjatywy. Wspólne sadzenie drzewek, opieka nad
nimi, organizacja całej akcji przez mieszkańców spowodowała, że w jej
przeprowadzenie włączyły się również osoby, które do tej pory nie uczestniczyły aktywnie w podejmowanych inicjatywach.
Piknik integracyjny „Potyczki rodzinne” to kolejne działanie zorganizowane w ramach partnerstwa z mieszkańcami wsi Karłowice. Celem działania
była integracja społeczności lokalnej wsi. Spośród licznie przybyłych
mieszkańców do konkurencji sportowo-rekreacyjnych stanęło 9 rodzin.
Działanie to wpłynęło na zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami
wsi i organizatorami, co w przyszłości zaowocowało nowymi znajomościami i lepszą wiedzą na temat środowiska.

Podczas spotkań mieszkańcy poinformowani zostali o wynikach przeprowadzonych badań, wypracowane zostały również harmonogramy

Innym wydarzeniem społecznościowym były Jasełka wystawione przez
dzieci uczestniczące w zajęciach świetlicowych. Spotkanie to odbyło się
w świetlicy wiejskiej i wynikało z potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców podczas zebrania obywatelskiego. Przygotowaniem przedstawienia
zajęła się mieszkanka wsi, pełniąca funkcję animatora kultury wraz ze
swoimi podopiecznymi. Dzieci przygotowały stroje, a także elementy
dekoracyjne przed Świętami Bożego Narodzenia, natomiast w świetlicy
stanęła choinka udekorowana ozdobami wykonanymi przez najmłodszych mieszkańców. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
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Mieszkańcy podczas akcji
„Moje drzewko”

233

,,Potyczki rodzinne”

Edukacja

7. Wyniki prowadzonych działań

Podejmowane działania z mieszkańcami miały także wymiar edukacyjny, czego przejawem był m.in. projekt „Nasza Przystań”. Na początku
2012 r. organizatorzy społeczności lokalnej za zgodą i we współpracy
z sołectwem i mieszkańcami złożyli wniosek o grant do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej z przeznaczeniem na realizację projektu
„Nasza Przystań”. Miało to na celu pozyskanie środków finansowych na
remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej przy Kaplicy Jezusa Dobrego
Nauczyciela w Karłowicach, by w ten sposób zorganizować mieszkańcom miejsce do spędzania czasu wolnego. Niestety, projekt nie został
zakwalifikowany do udzielenia grantu.
W związku z brakiem pozytywnej decyzji dotyczącej grantu na remont,
na jednym z zebrań pojawiła się propozycja pozyskania materiałów
budowlanych od sponsorów. Korzystając z kosztorysu wykonanego na
potrzeby grantu, a także pomocy jednego z członków rady sołeckiej,
został opracowany spis niezbędnych materiałów, z którym organizatorzy wraz z sołtysem udali się do firm budowlanych na terenie Swarzędza
i Poznania. Efektem podjętych działań było pozyskanie całości materiałów budowlanych, za pomocą których udało się wyremontować oba
pomieszczenia. Początkowo do przeprowadzenia remontu zobowiązał
się jeden z członków rady sołeckiej, który jednak z powodu niemożności pogodzenia tego z pracą zawodową zrezygnował z jego wykonania.
Mieszkańcy samodzielnie opróżnili pomieszczenia, przygotowując je do
remontu, a wsparcie zaoferował proboszcz Parafii św. Mikołaja w Wierzenicy, do której należy kaplica w Karłowicach, który znalazł sponsora
chętnego do opłacenia ekipy budowlanej. Część materiałów, która pozostała po remoncie, została przez organizatorów zmagazynowana w celu
wykorzystania w dalszej perspektywie.
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Głównym celem działań prowadzonych we wsi było zwiększenie poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej. Cel
ten został wybrany, gdyż zarówno z badań, jak i rozmów swobodnych
z mieszkańcami, a także prowadzonych obserwacji wynikało, iż społeczność wsi Karłowice można opisać, używając takich określeń jak: bierność,
słomiany zapał, marazm, uśpienie. Mieszkańcy dostrzegali potrzebę zmian
w otaczającym ich środowisku, mieli również pomysły, jak tę sytuację
zmienić, brakowało natomiast motywacji do samego działania i chęci do
zaangażowania. W społeczności dostrzega się entuzjazm i potencjał, który jest zauważalny podczas przebiegu różnych wydarzeń, mieszkańcy
wymagają jednak bodźca, aby samodzielnie coś zrealizować. Społeczność
Karłowic cechuje brak poczucia odpowiedzialności i decyzyjności, mieszkańcy obawiają się oceny ze strony sąsiadów, w badaniach pojawiały się
sformułowania, iż za swoje zaangażowanie mogą zostać wyśmiani oraz
że ich praca nie zostanie doceniona lub też będzie zniszczona.
Udało się zrealizować szereg działań wpływających na aktywizację
mieszkańców; regularne spotkania partnerskie i obywatelskie; kampania
na rzecz zwiększenia poziomu zaangażowania mieszkańców w sprawy
społeczności lokalnej, w tym akcja pod hasłem „Moje drzewko”; piknik
integracyjny połączony z turniejem piłki siatkowej; pozyskiwanie sponsorów, celem uzyskania materiałów budowlanych do przeprowadzenia
remontu świetlicy w Karłowicach i remont świetlicy, działalność Klubu
Młodych Duchem „Okruszek”.
Mieszkańcy podczas rozmów uznali, iż są bardzo potrzebne wszelkie
działania, mają one pozytywny wydźwięk w społeczności, pojawiło się
określenie, że „działania takie mogą lepiej wpływać na otoczenie, na
poprawę relacji”.
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8. Przeszkody, na jakie natrafiono podczas realizacji
działań
Prowadząc działania ze społecznością lokalną o charakterze wiejskim,
należało zmierzyć się z następującymi trudnościami i przeszkodami:

Karłowice nadal wymagają wspólnej pracy. Jednak podjęte ze społecznością działania pokazały mieszkańcom, że razem można zrobić więcej
dla dobra wsi. Cieszy także wzrost wiedzy i samoświadomości, np. przy
okazji dokonywania podziału funduszu sołeckiego i aranżowania dalszych działań w środowisku.

▪▪

bardzo niskie zaangażowanie mieszkańców do podejmowania
wspólnych działań;

▪▪

niski poziom zaufania mieszkańców do przedstawicieli instytucji
publicznych;

▪▪

niskie zaangażowanie partnerów w realizację działań na zasadach
partnerstwa – „lepiej zasponsorować, niż partnerować”;

Przykład drugi: „Trzy Podwórka” w Radomsku

▪▪

mała frekwencja podczas spotkań obywatelskich – stałość grupy
„aktywny mieszkaniec”;

1. Wprowadzenie

▪▪

„słomiany zapał” mieszkańców; przekonanie mieszkańców, że
„to się im należy”.

9. Refleksje organizatorów społeczności lokalnej
Podejmowanie działań osl to niewątpliwie bardzo trudne wyzwanie.
Początkowy zapał i entuzjazm niejednokrotnie były niewelowane zarówno
przez apatię i bierność samych mieszkańców, jak i zniechęcenie organizatorów. Ogromny nakład pracy czasami był zupełnie nieefektywny –
bo ludzie nie przyszli, nie podjęli działań, a czasami wyśmiali, czy wręcz
skrytykowali samo działanie, czy zaangażowanych w nie mieszkańców.
W zasadzie już na samym początku można było się poddać i zostawić
społeczność, jednak posiadana wiedza, a także doświadczenie innych
organizatorów z Polski pozwoliło na dalszą pracę. Wsparciem służyłyśmy też sobie nawzajem, motywując się do dalszych prób aktywizowania społeczności. Teraz z perspektywy dwóch lat można powiedzieć,
że warto było.
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Zdecydowanie można, a nawet powinno, pracować się z ludźmi. Zmiana
sposobu myślenia organizatora z pracy dla społeczności na pracę ze
społecznością i poprzez nią, stanowi niewątpliwie misję pracy pracownika socjalnego – organizatora społeczności lokalnej.

Anna Kowalczyk,
Jacek Pawelec
mops Radomsko

Niniejsze opracowanie przedstawia etapy pracy i proces zmiany społeczności lokalnej. Na podstawie własnych obserwacji oraz badań ankietowych
uzupełnianych wywiadami swobodnymi wyłonił się obraz społeczności
nazwanej umownie „Trzy Podwórka”, tj. ulice: Kolejowa, Św. Rozalii i Zgoda,
w Radomsku jako miejsca do objęcia działaniami metodą organizowania
społeczności lokalnej osl .

2. Tło / kontekst sytuacyjny
Radomsko to liczące 51 tys. mieszkańców miasto powiatowe, położone
w południowej części województwa łódzkiego. Na terenie Radomska w ostatnich latach nastąpiło drastyczne ograniczenie zatrudnienia. Kilka liczących się
w minionym okresie przedsiębiorstw zostało zlikwidowanych. Spowodowało
to wzrost bezrobocia, które w rejonie utrzymuje się na wysokim poziomie,
znacznie powyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Bezrobocie stale rośnie,
ponieważ likwidowane są kolejne zakłady pracy. Zbudowany w poprzednich
dziesięcioleciach potencjał ekonomiczny Radomska i wykwalifikowani pracownicy są obecnie w znacznej części niewykorzystani.
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3. Opis wybranej społeczności terytorialnej i jej członków

4. Analiza problemów

Przedstawiona społeczność jest zaniedbana, a mieszkańcy byli postrzegani głównie jako osoby uzależnione, pozostające w kolizji z prawem itp.
Zarówno z obserwacji własnej, jak i rozmów z mieszkańcami prezentowanego terenu wynika, iż osoby z „Trzech Podwórek” czuły się dyskryminowane ze względu na miejsce zamieszkania. Mieszkańców charakteryzuje: izolacja od otaczającego świata, kontakty na zasadzie sąsiedztwa
i pokrewieństwa, znaczny stopień bezrobocia, niechęć do wykonywania
stałej pracy zarobkowej, brak umiejętności poruszania się po aktualnym rynku pracy, alkoholizm, złe wzorce osobowe, niskie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, niski stopień wiary we własne możliwości
i możliwości własnej społeczności. Jednocześnie mieszkańcy wykazują
duże przywiązanie do miejsca zamieszkania, deklarują chęć zmiany jego
wizerunku, zaangażowanie się w ewentualne działania społeczności.
Wymagają wsparcia w nabyciu umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów i udzielania pomocy innym.

Analiza badawcza umożliwia poznanie struktury mieszkańców „Trzech
Podwórek”, ich potrzeb i problemów, a przeprowadzenie wywiadów swobodnych stworzyło dodatkowo okazję do bezpośredniego poznania
mieszkańców prezentowanej dzielnicy, ich reakcji, odczuć i nastawienia.
Na „Trzech Podwórkach” mieszkają 133 rodziny, co stanowi 375 osób,
w tym 101 dzieci.

Wśród mieszkańców dawał się odczuć wyraźny podział na cztery kategorie: mieszkańców niewymagających pomocy mops , mieszkańców
bloków socjalnych, właścicieli własnych domów i mieszkańców nowego
bloku socjalnego. Na tym tle dochodziło niejednokrotnie do konfliktów.
Badania dowiodły, że mieszkańcy nie mieli poczucia wpływu na sprawy
dotyczące miejsca swojego zamieszkania, jednakże deklarowali włączenie się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców, a tylko bardzo
nieliczni przejęliby inicjatywę zorganizowania takiej grupy. Najczęściej
wskazanym sposobem rozwiązywania problemów „Trzech Podwórek”
było podpisanie się pod petycją do władz i instytucji.
Powyższy obraz prezentowanego terenu skłonił pracowników Miejskiego
Ośrodka Pomocy w Radomsku do wprowadzenia na „Trzech Podwórkach”
pracy środowiskowej metodą organizowania społeczności lokalnej przy
użyciu takich narzędzi, jak: budowanie sieci współpracy, wolontariat,
Program Aktywności Lokalnej, grupa obywatelska, kampania społeczna,
edukacja nieformalna, spotkania obywatelskie, społecznościowe wydarzenia lokalne, informacje, konsultacje.
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Przeprowadzone badania dowodzą, iż najliczniejszą grupę mieszkańców
stanowią osoby w średnim wieku, które mają możliwości do aktywnego
uczestnictwa w życiu społecznym i oddziaływania na własne środowisko. Sporą część mieszkańców omawianej dzielnicy stanowią dzieci
w wieku szkolnym oraz młodzież. W tym okresie aktywność społeczna
oraz stworzenie odpowiednich warunków do uczestnictwa w niej ma
ogromne znaczenie zarówno dla rozwoju fizycznego, psychicznego, jak
i społecznego. Głównym problemem, który wyłonił się z badań, jest brak
placu zabaw, następnie brak miejsca spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Objęte badaniem dzieci i młodzież najchętniej spędzają
czas wolny: słuchając muzyki i grając na komputerze, bądź serwując po
Internecie. Głównie wskazują na potrzebę powstania boiska, placu zabaw
i klubu lub świetlicy osiedlowej dla dzieci i dorosłych.
Wśród badanych dorosłych dominują osoby dotknięte bezrobociem, które
jest najczęstszą przyczyną wykluczenia społecznego i niesie wiele społecznych zagrożeń. 35,3% dorosłych mieszkańców „Trzech Podwórek” jest
świadczeniobiorcami pomocy społecznej, wśród których dominują osoby z podstawowym i zawodowym wykształceniem. Dorośli respondenci
najchętniej wolny czas spędzają z rodziną, spacerując i oglądając telewizję. 77% badanych nie widzi potrzeby pracy i przynależności do żadnej
organizacji społecznej. Badani nie znają żadnej osoby znaczącej z rejonu
swojego miejsca zamieszkania. Wśród osób z innych rejonów wymieniają Prezydenta Miasta Radomska i prezesa Towarzystwa Budownictwa
Społecznego. Kontakty sąsiedzkie wśród grupy badawczej ograniczają
się głównie do kłaniania się sobie, wspólnych rozmów, a w sytuacjach
problemowych badani szukają wsparcia w przeważającej większości
u rodziny. Badani twierdzą, że znają organizacje i instytucje pomocowe,
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z których mogliby skorzystać w sytuacji kryzysowej, choć poproszeni
o wymienienie ich z nazwy podają w większości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Występuje zróżnicowanie pod względem zamieszkiwania w dzielnicy, najwięcej respondentów mieszka w tej dzielnicy od 1–5
lat (34%) oraz od 11–20 lat (29%). Zdecydowana większość badanych
pozytywnie ocenia swoją dzielnicę, głównie z powodu dobrej lokalizacji
i względnego spokoju.
Głównym powodem niezadowolenia badanych jest: brak placu zabaw dla
dzieci, miejsc spędzania czasu wolnego i nadmierny ruch samochodowy.
Między innymi z tego powodu i braku zainteresowania dzielnicą ze strony
Urzędu Miasta oraz braku imprez kulturalnych respondenci postrzegają
„Trzy Podwórka” jako dzielnicę gorszą na tle innych rejonów Radomska.
Badania dowodzą, że mieszkańcy nie mają poczucia wpływu na sprawy
dotyczące miejsca swojego zamieszkania, jednakże deklarują włączenie się w działania zorganizowanej grupy mieszkańców, a tylko bardzo
nieliczni przejęliby inicjatywę zorganizowania takiej grupy.

5. Partnerzy
Najbardziej strategicznymi partnerami przy realizacji dotychczasowych
działań byli: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Radomsku.
Urząd Miasta Radomsko, ks. Proboszcz Antoni Arkit, Biblioteka Miejska
w Radomsku, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Komenda Powiatowa
Policji w Radomsku.

6. Realizowane działania

formę spotkań informacyjno-konsultacyjnych, nie zawsze prowadziły do
wyłonienia się grup obywatelskich mających rozwiązać określony problem. Przede wszystkim stanowiły płaszczyznę do rozmowy, wymiany
poglądów, zapoczątkowały wspólne planowanie działań angażujących
społeczność. Pozwoliły na wyłonienie się różnorodnych pomysłów i grup
realizujących, tj. grupy obywatelskiej ukierunkowanej na poprawę estetyki, grup edukacyjnych prowadzonych przez mieszkańców zajmujących
się wykonaniem stroików okolicznościowych, potraw.
Systematyczne spotkania mieszkańców doprowadziły do podjęcia przez
mieszkańców szeregu działań, inicjatyw, akcji, a także eventów, które jednak były każdorazowo zaplanowanym działaniem i odpowiedzią
na konkretne potrzeby i problemy wynikające z diagnozy. Mieszkańcy
chętnie włączali się do dyskusji, padały różne problemy a nawet propozycje ich rozwiązania: „Po to przyszłam, żeby zasygnalizować moje problemy”, „Zróbmy plan, to jest nam potrzebne, było zdarzenie, że sąsiad
ganiał dziecko z siekierą, bo jeździło rowerem przed blokiem”, „My teraz
będziemy myśleć”, „Widzicie państwo, tu nie ma patologii, patologia by
nie przyszła”.
Przejawem działań aktywizacyjnych / ich rezultatem było powstanie
Klubu Wolontariusza, który powstał w ramach Programu Aktywności Lokalnej na terenie „Trzech Podwórek” i obejmuje młodzież świadczącą pomoc
wolontarystyczną dzieciom z dzielnicy, szczególnie pomoc w odrabianiu
lekcji. Mieszkańcy pozyskali znakomite miejsce do wspólnych spotkań.
Wcześniej funkcjonowało ono jako pomieszczenie piwniczne, gdzie odbywały się spotkania obywatelskie.

Podejmowane ze społecznością działania w latach 2012–2014 mają na
celu pobudzanie aktywności mieszkańców w kierunku samostanowienia
mieszkańców, a także ograniczania wykluczenia społecznego poprzez
rozwijanie aktywnych form integracji społecznej. Aktywna integracja
„Trzech Podwórek” to szereg działań podejmowanych z mieszkańcami.
Jednym z nich są spotkania obywatelskie, które przyjmowały w większości

Wolontariuszami są zarówno osoby z „Trzech Podwórek” (głównie młodzież), jak i osoby z zewnątrz, które świadczą pomoc na rzecz tejże społeczności. Wypowiedzi mieszkańców na temat funkcjonowania klubu: „Mój
syn odkąd uczęszcza do klubu, jest spokojniejszy, nie musi zażywać leków
uspokajających, nie sprawia już problemów, widzę u niego pozytywne
zmiany”, „Nie wyobrażam sobie żebyśmy się nie mogli więcej tu razem
spotykać”. Powstanie grupy obywatelskiej to kolejny efekt podejmowanych działań w ramach aktywnej integracji. Grupa utworzona została
na okoliczność rozwiązania problemu – niskiej estetyki wokół kapliczki
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m.in.: uprzątnięcie placu kapliczki, ustalenie miejsca do wkopania krzewów,
zorganizowanie narzędzi ogrodniczych oraz przygotowanie poczęstunku, aby świętować wspólne działanie. Grupa obywatelska zaplanowała
sposób działania, ustaliła, kto za co odpowiada i co robi.
Spotkanie
integracyjne
mieszkańców

Edukacja
W ramach działań edukacyjnych prowadzono szereg warsztatów obejmujących wiele dziedzin takich jak: wyszywanie, szycie, kulinaria. Wszystkie zajęcia odbywały się w Klubie wolontariusza przy aktywnym udziale
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Edukacja to także spotkanie mieszkańców z przedstawicielami urzędów, Policji. Podczas spotkań odbywała się
wymiana informacji między przedstawicielami urzędów a mieszkańcami
o istniejących zagrożeniach, planach, perspektywach, dzięki czemu będą
mogły zostać wypracowane wspólne metody nie tylko eliminowania problemów, ale także infrastruktury, zagospodarowania terenu, komunikacji itp.

Wydarzenia społecznościowe

Partnerstwo
W ramach podejmowanych działań odbyły się dwa spotkania partnerskie,
podczas których przedstawiono prezentację na temat założeń i idei modelu
organizowania społeczności lokalnej oraz zaprezentowano społeczność
„Trzech Podwórek” i pokrótce przedstawiono wyniki badań. W spotkaniu
uczestnikami byli: radny z terenu obejmowanego działaniem, przewodniczący Rady Miejskiej, komendant Państwowej Straży Pożarnej, komendant
Policji, komendant Straży Miejskiej, Zastępca Prezydenta Miasta, dyrektor
i pedagog szkolny zsg Nr 3, kierownik Ośrodka Wspierania Rodziny, przedstawiciel Stowarzyszenia Centrum Integracji Młodzieży, komendant Hufca
zhp, przedstawiciel Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz
jeden z przedstawicieli przedsiębiorców – szef firmy „Wtórmex”, przedstawiciel lokalnych mediów: prasy, radia i telewizji oraz dyrektor mops .

Podejmowane działania ze społecznością lokalną miały charakter wydarzeń społecznościowych realizowanych poprzez różne formy, z wykorzystaniem różnych narzędzi osl . Organizowane były wydarzenia sąsiedzko-integracyjne, które miały na celu nie tylko integrację i wspólną zabawę,
ale przede wszystkim zwiększenie poczucia tożsamości z miejscem
zamieszkania, budowanie spójności społecznej, wzmacnianie potencjału
mieszkańców „Trzech Podwórek”, w myśl zasady „od pomocy” do „samopomocy”, odejście od pracy „dla” ludzi na rzecz pracy „z ludźmi i przez
ludzi”. O ciekawą formę tejże imprezy zadbali zarówno sami mieszkańcy,
jak i przedstawiciele budowanego partnerstwa.
Wolontariusze
dla dzieci

Partnerzy sami zadeklarowali pomoc w organizowaniu społeczności
„Trzech Podwórek”. Prezentację na temat osl i wstępnie planowanych
działań na terenie „Trzech Podwórek” przedstawiono również na zebraniu
Rady Miasta Radomsko. Partnerstwo wypracowało system pracy i spotkań: spotkania w pełnym składzie, z partnerami strategicznymi będą
odbywać się raz na trzy miesiące, natomiast spotkania z partnerami
koalicyjnymi będą organizowane według potrzeb.
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„Od pomocy do
samopomocy”

Podejmowane działania ze społecznością lokalną w formie: zawodów,
celebrowania świąt, zabaw integracyjnych, wycieczek, stanowiły płaszczyznę do szeroko rozumianej integracji, pracy nad systemami wartości,
podnoszeniem wiary w siebie i swoje możliwości, pracy na potencjałach
i zasobach społeczności „Trzech Podwórek”.

7. Rezultaty działań
Powyższe działania z udziałem „Trzech Podwórek” spowodowały, iż
mieszkańcy są bardziej odpowiedzialni za sprawy swojej społeczności
i mają zdecydowanie większą wiarę w zmianę własnej sytuacji. Widoczny
jest wzrost samooceny mieszkańców i wzajemnego zaufania oraz więzi
między nimi. Ujawnia się to przez zaangażowanie mieszkańców w sprawy dotyczące dzielnicy, sami we własnym zakresie potrafią się zorganizować do wspólnego działania, np. podczas rajdu pieszych młodzież
z własnej inicjatywy asekurowała dzieci podczas marszu ze stromych
zboczy. Podczas pobytu na rajdzie uczestnicy samodzielnie ustalili dyżury w kuchni odnośnie do przygotowania posiłku i sprzątania. Mieszkanki
na spotkaniach o szczególnym charakterze (podczas wykonywania stroików wielkanocnych, podczas oficjalnego otwarcia Klubu Wolontariusza,
dodatkowo angażowały się w samodzielne przygotowanie słodkiego
poczęstunku) z własnej inicjatywy zawiesiły przyniesione z domu firanki,
jedna z mieszkanek przyniosła lodówkę do użytku Klubu.
Sami mieszkańcy zauważają zmiany we własnej społeczności, stwierdzają, że lepiej się znają, mają większe zaufanie do siebie „Do tej pory
nawet jak się kogoś znało, to jedynie mówiło się do siebie »dzień dobry«,
a teraz zawsze się stanie, porozmawia”. Po zakończeniu ostatniego spotkania obywatelskiego w kuluarach grupka mieszkańców we własnym
zakresie ustalała możliwości pomocy dla jednej z sąsiadek, której konkubent został aresztowany, wcześniej zainteresowali się losem jednego
z sąsiadów i pomogli uzyskać pomoc z tutejszego Ośrodka, co świadczy
o wrażliwości na drugiego człowieka. Podobna sytuacja miała miejsce
po zakończeniu pierwszych warsztatów „Żyj zdrowo”, gdzie mieszkanki
z własnej inicjatywy zaniosły przygotowane potrawy sąsiadce, która nie
mogła być obecna na spotkaniu.
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Mieszkańcy „Trzech Podwórek” przy organizowaniu jakichkolwiek działań
w dzielnicy chętnie uczestniczą w ich realizacji, dzielą się zadaniami i wzajemnie wspierają, czują się współodpowiedzialni za powodzenie wspólnych
przedsięwzięć. Niektóre osoby uzależnione od alkoholu, z problemami osobistymi, samodzielnie zgłosiły się do psychologa, w ramach PAL, co może
świadczyć o chęci przezwyciężenia swojej sytuacji oraz wzroście samooceny. Dzięki prowadzonej pracy widoczny jest również wzrost integracji
międzypokoleniowej. Mieszkańcy lepiej się znają i mają okazję do spotkań
w Klubie Wolontariusza, który powstał z pomieszczenia piwnicznego na
ul. Św. Rozalii. Sieć współpracy zaczyna przybierać szersze kręgi, nie tylko dotyczy najbliższych znajomych. Mieszkańcy wykazują umiejętności
wypracowania wspólnych rozwiązań oraz przejawiają większe poczucie
wpływu na podejmowane decyzje, świadczą o tym rozmowy dot. dzielnicy, które podejmują we własnym zakresie, np. wykonali ogrodzenie przy
jednym z bloków socjalnych, które odgrodziło go od sklepu spożywczego
(gdzie zbierają się osoby nadużywające alkohol i zanieczyszczające teren
przy bloku). Dzięki powstaniu Klubu Wolontariusza wiele dzieci korzysta
z korepetycji i mają zdecydowane lepsze wyniki w nauce.
Zmiany są także zauważalne w zakresie poprawy wizerunku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownika socjalnego. Świadczą
o tym wypowiedzi mieszkańców: „Jeszcze niedawno pracownicy socjalni
mops -u przychodzili do mnie we dwoje, bo się mnie bali. Ja jestem bardzo wdzięczny, że to się zmieniło. Możemy razem coś robić. Widzę duże
zmiany u siebie i to też dzięki temu, że mogę się udzielać we wspólnych
działaniach i mam wsparcie ludzi z mops -u”.
Kolejnym dowodem zmiany społeczności jest powołanie Rady „Trzech
Podwórek”. Dnia 26 czerwca 2013 r. mieszkańcy „Trzech Podwórek”
zaprosili prezesa Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Radomsku,
pana Arkadiusza Gaika, na słodki poczęstunek do Klubu Wolontariusza.
Ten gest był podziękowaniem mieszkańców za okazane wsparcie przy
organizowaniu miejsca spędzania wolnego czasu na „Trzech Podwórkach”.
Podczas spotkania padła propozycja, aby mieszkańcy powołali Radę
Mieszkańców „Trzech Podwórek”, która będzie reprezentowała interesy
społeczności na zewnątrz oraz nawiązywała współpracę z innymi podmiotami na rzecz dzielnicy i społeczności lokalnej.
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Pomysł spotkał się z całkowitą aprobatą. Dnia 27 czerwca 2013 r. liderzy
społeczności zorganizowali demokratyczne wybory do Rady Mieszkańców. Z własnoręcznie wykonanymi urnami wyborczymi chodzili do mieszkańców i zbierali głosy. Każdy mógł oddać tylko jeden głos na swojego
kandydata – dowolnego mieszkańca „Trzech Podwórek”. Po zebraniu głosów odbyło się spotkanie obywatelskie, na którym jawnie zliczono głosy
i ogłoszono wyniki. Wybrani kandydaci wyrazili zgodę na uczestnictwo
w Radzie Mieszkańców, która do tej pory dwukrotnie reprezentowała na
zewnątrz stanowisko społeczności lokalnej – zostały przesłane dwa
pisma do tbs z prośbą o wypożyczenie niezbędnych narzędzi do prac
porządkowych terenu pod miejsce spędzania wolnego czasu, a kolejne
pismo dotyczyło usunięcia spróchniałego drzewa z niniejszego terenu.
Powołanie Rady Mieszkańców „Trzech Podwórek” świadczy o większej
odpowiedzialności, sile i poczuciu sprawczości społeczności, jak również zwiększa poczucie wpływu na zmianę sytuacji, zwiększa poczucie
wspólnotowości, zaufania i gotowości do podejmowania działań. Zaczął
tworzyć się wyższy poziom współdziałania wewnątrz społeczności oraz
zainicjowana została sieć współpracy z innymi podmiotami.
Praca socjalna metodą osl spotkała się ze znacznym uznaniem ze strony władz samorządu, szczególnie pani Wioletta Pal, która pełni funkcję
Zastępcy Prezydenta Miasta Radomsko i już nie tylko śledzi aktualne
wydarzenia lokalne, czy sukcesy społeczności lokalnej, ale też chętnie
uczestniczy w podejmowanych przedsięwzięciach – jest sojusznikiem
wszelkich działań na rzecz społeczności lokalnych i naszym „ambasadorem” osl-u.
Pozytywne zmiany dotyczą nie tylko społeczności lokalnej, ale też partnerów, z którymi nawiązana została sieć współpracy – nie tylko podejmują współpracę, ale też stają się współodpowiedzialni za proces zmiany.
Obecnie, w 2014 r., teren „Trzech Podwórek” wchodzi w obszar obejmowany
Programem Rewitalizacji Społecznej na terenie Miasta Radomsko – Projekt
pt. „Ja, mój dom, moja ulica, moje życie”. Społeczność „Trzech Podwórek”
będzie wspierać pozostałe społeczności wchodzące w skład obszaru
rewitalizacji, z uwagi na to, iż jest bardziej zorganizowana i zintegrowana.
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8. Przeszkody/trudności, na jakie natrafiono podczas
realizacji działań
Przeszkody, na które natrafiono, to: wytyczne Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Łodzi, dotyczące realizacji Programu Aktywności Lokalnej, które czasami są nieadekwatne do potrzeb beneficjentów, oraz nadmierna
dokumentacja, konieczna w realizacji pal; brak możliwości swobodnego
planowania i organizowania zadań, z uwagi na rozbudowany harmonogram
zajęć przewidzianych w pal; brak sformalizowanego partnerstwa i słabo
działająca sieć partnerstwa; część mieszkańców wykazuje bierność i niechęć do podejmowania działań społecznych, oczekują jedynie wsparcia
finansowego bez zaangażowania się w jakiekolwiek inicjatywy aktywizujące.

9. Raportowanie i promocja
Dla celów promocyjnych i edukacyjnych metody osl animatorzy przeprowadzili dwa spotkania z pracownikami socjalnymi, na których omówiono powyższą metodę pracy socjalnej, zaprezentowano mapę zasobów i potrzeb terenu „Trzech Podwórek” oraz „dobre praktyki” z wizyty
studyjnej w Wielkiej Brytanii. Również metoda osl została zaprezentowana na sesji Rady Miasta Radomsko. W Ośrodku dodatkowo przeprowadzono trzydniowe szkolenie z organizowania społeczności lokalnej
dla pracowników Ośrodka (szkolenie prowadziły Stanisława Retmaniak
i Monika Makowiecka). Spotkania te spowodowały, iż wyodrębniła się
grupa pracowników socjalnych chętna do współpracy. Metoda będzie
propagowana i wdrażana w kolejnych społecznościach, ponieważ daje
dowody swojej skuteczności.
Powstała strona internetowa z informacją na temat organizowania społeczności lokalnej z aktualnymi wydarzeniami oraz logo promującym osl .
Również lokalne media podczas uczestnictwa przy niektórych wydarzeniach z udziałem społeczności „Trzech Podwórek” przyczyniały się do promocji pracy środowiskowej metody organizowania społeczności lokalnej.
Każde z przedstawionych działań udokumentowane jest raportem
(z załączoną listą obecności) oraz zebranym materiałem zdjęciowym
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lub nagraniem filmowym. Ponadto organizatorzy społeczni prowadzą
dokumentację wypowiedzi członków społeczności obejmowanej działaniem lub osób z zewnątrz, które stanowią dowód zmiany w zakresie
postaw.

10. Refleksje organizatorów społeczności lokalnej
Praca w nowej roli – organizatora społeczności lokalnej – daje nie tylko szansę zdobycia nowego doświadczenia zawodowego, nabycia nowych umiejętności i kompetencji, ale przede wszystkim stanowi wyzwanie (szczególnie
na początku pracy z daną społecznością), które jest jak odkrywanie czegoś
nowego. Dotychczasowe doświadczenie dowiodło, że współpraca z ludźmi
oparta na zasadzie partnerstwa nie tylko przynosi zamierzone rezultaty,
ale bardzo często je przekracza. Taka współpraca powoduje zmiany nie
tylko w społeczności, ale też w organizatorze społeczności lokalnej, który
powinien tak pobudzać do działania i inspirować społeczność, aby ich działania odpowiadały potrzebom społeczności a nie organizatora – to czasami
bywa trudne. Prowadzenie dokumentacji z prowadzonych działań nie tylko jest rozliczeniem naszej pracy, ale przede wszystkim dowodem zmian,
jakie zachodzą w społeczności – to najcenniejszy materiał i broń w walce
z ewentualnymi „malkontentami”, „niedowiarkami”, „pesymistami” itp.,
ale też najmocniejszy motywator naszej pracy!!
Dla sprawnego i efektywnego wdrożenia osl w naszym Ośrodku powstał
Zespół ds. Organizacji Społeczności Lokalnej, w skład którego wchodzą organizatorzy społeczności lokalnej i koordynator zespołu. Praca
w zespole i ze społecznością „Trzech Podwórek” nabrała nowego wymiaru, różni się od wcześniejszych doświadczeń związanych jedynie z rolą
pracownika socjalnego. Częsty kontakt z mieszkańcami, podejmowanie
wspólnych działań, obserwacja zachodzących zmian nie tylko pomogły
zrozumieć ideę i cele metody osl , zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
ale też dostrzec potencjał i możliwości społeczności. Ponadto niektórzy
z mieszkańców również zaczynają dostrzegać własne umiejętności, które wykorzystują w pracy nad sobą i na rzecz innych. Co najważniejsze,
społeczność zaczyna być świadoma korzystnych zmian i widzi potrzebę
kontynuowania tego, co do tej pory udało im się osiągnąć.
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Przykład trzeci: Limanowskiego reaktywacja

Piotr Kidawa,
Jolanta Baron
mops Częstochowa

1. Wprowadzenie
Treścią opracowania jest pokazanie procesu zmierzającego do zmobilizowania mieszkańców ul. Limanowskiego – Dzielnicy Raków w Częstochowie
– do działań na rzecz poprawy warunków życia w środowisku lokalnym.
Celem podejmowanych działań było pobudzenie społeczności do rozwiązywania najistotniejszych problemów swojej społeczności lokalnej,
poprzez wykorzystanie szeregu narzędzi wspomagających ten proces,
takich jak: partnerstwo lokalne, koalicje problemowe, wolontariat, kampanie, informacja obywatelska, debaty, rzecznictwo na rzecz inicjatyw
oddolnych, społecznościowe wydarzenia lokalne.

2. Tło i kontekst sytuacyjny
Częstochowa jest to miasto na prawach powiatu w południowej Polsce,
siedziba powiatu częstochowskiego. Jest to 12. miasto w Polsce pod
względem zajmowanej powierzchni i 13. pod względem liczby ludności.
Według danych z 31 grudnia 2011 r. miasto miało 235 798 mieszkańców.
Częstochowa jest centralnym miastem aglomeracji częstochowskiej,
a także największym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i administracyjnym w subregionie północnym województwa śląskiego. Obszar
Częstochowy podzielony jest na 20 jednostek pomocniczych miasta
zwanych dzielnicami.
Raków jest dzielnicą Częstochowy, położoną na południowy wschód od
centrum miasta, na lewym brzegu Warty. Od zachodu ograniczona jest
drogą krajową nr 1. Graniczy z dzielnicami Błeszno, Wrzosowiak, Ostatni
Grosz oraz Zawodzie-Dąbie. Przebiega przez nią linia kolejowa Warszawa
Centralna–Katowice (pierwotnie kolej warszawsko-wiedeńska) wraz ze
stacją Częstochowa Raków (przez wiele lat noszącą nazwę Częstochowa
Błeszno). Przeważa tu zabudowa wielorodzinna.

Aneks

249

4. Analiza problemów

Jest to obszar borykający się z poważnym problemem bezrobocia i ubóstwa. Aktualny wskaźnik bezrobocia wynosi ponad 13% i niestety ma
tendencje wzrostowe. Bezrobocie wywołuje proces ubożenia mieszkańców miasta, co wpływa na zwiększenie liczby rodzin, których zaległości
w pokrywaniu opłat mieszkaniowych skutkują eksmisją do lokali o znacznie obniżonym standardzie. W ten sposób na terenie naszego miasta
powstało kilka miejsc, które można określić jako społeczności wieloproblemowe. Tworzy się w ten sposób społeczności zagrożone wykluczeniem
społecznym, przypadkowe, bez tradycji i poczucia przynależności do
danego terenu, w których najszybciej rozwijają się wielopłaszczyznowe
problemy dotyczące niemal każdej dziedziny życia.

Dla tego terenu stworzona została mapa zasobów i potrzeb. Przeprowadzono wywiady z około 80 mieszkańcami. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że mieszkańcy chcieliby poprawy sytuacji, ale
potrzebują wsparcia osób z zewnątrz, które pomogą im się zjednoczyć,
pobudzą ich do działań, będą przewodnikiem i oparciem w trudnych
chwilach. Mieszkańcy wyrazili gotowość do wzięcia udziału we wspólnych pracach porządkowych oraz innych działania na rzecz środowiska lokalnego. 97% z pośród badanych uważało, że brak jest pomiędzy
kamienicami odpowiednio zagospodarowanego placu do spędzania
czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz seniorów. Społeczność charakteryzuje niski poziom poczucia odpowiedzialności za siebie i innych. 31%
badanych nie jest gotowych na zmiany – są to osoby napływowe, jest
im wszystko jedno, „ważne, aby mieli co wypić, co zjeść i czym ogrzać
mieszkanie, są w stanie nawet porąbać meble i tym palić w piecu”. Tylko 13% wyraża taką gotowość – są to rodowici mieszkańcy tego terenu
pozostający w mniejszości.

3. Opis wybranej społeczności terytorialnej
i jej członków
Społeczność zamieszkująca ul. Limanowskiego 47 i 49 to jedna
z „enklaw biedy”, którą zamieszkuje ok. 600 osób. W rejonie tym najwięcej osób korzysta z pomocy Rejonowego Zespołu Pomocy Społecznej
Nr 1, działającego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Trudna sytuacja ekonomiczna spowodowana jest między innymi przesiedlaniem do opisywanego rejonu rodzin z innych części miasta, z uwagi
na zadłużenia czynszowe wynikające m.in.: z długotrwałego bezrobocia,
nadużywania alkoholu bądź też różnego rodzaju dysfunkcji. Działanie
to spowodowało wzrost i kumulację wielu problemów. Jest to również
najbardziej niebezpieczna dzielnica w mieście, gdzie obserwuje się największą ilość interwencji służb porządkowych (Policji i Straży Miejskiej).
Jak wynika z obserwacji ulicy i relacji pedagogów pracujących na tym
obszarze, tutaj można najczęściej spotkać „dzieci na ulicy”. Świetlice
znajdujące się na tym terenie pozostają zamknięte na pracę ze wskazanymi dziećmi, ponieważ kładzie się w nich duży nacisk na przestrzeganie
przez podopiecznych dyscypliny, ustalonych norm i zasad, których nie są
w stanie akceptować. W wielu domach pojawia się przemoc, dzieci mają
problemy w nauce, przychodzą do szkoły niewyspane i głodne, ponadto
wiele z nich nie posiada książek i przyborów szkolnych. Młodzież spędza
czas w innych dzielnicach, wszczyna awantury i niszczy mienie.
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Częstochowa,
ul. Limanowskiego 47

Badani mają niski poziom poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania,
aż 51% uważa to miejsce za najgorsze, zaś 85% najchętniej zmieniłoby
miejsce zamieszkania. Mieszkańcy funkcjonują jedynie w obrębie własnej
rodziny, a kontakty utrzymują wyłącznie z najbliższymi sąsiadami. Czas
wolny spędzają z rodziną poza dzielnicą. Występuje duże rozwarstwienie
i powielanie negatywnych postaw. Istnieje jasny umowny podział wśród
mieszkańców poszczególnych kamienic i klatek. Jedynie dzieci i młodzież
nie czują żadnych granic i utrzymują kontakty z rówieśnikami z innych
klatek lub z innego bloku. Respondenci są świadomi problemów środowiska, potrafią je wyartykułować, jednak nie potrafią sami ich rozwiązać.
Aż 64 osoby spośród badanych uważają, że mieszkańcy sami nie są w stanie rozwiązać żadnych problemów, dlatego inicjatywy poprawy wizerunku
środowiska, które sami podejmowali, zakończyły się niepowodzeniem.
Mieszkańcy boją się mówić o niektórych problemach na forum całej społeczności, natomiast w małej grupie przychodzi im to łatwiej. Charakteryzuje ich niski poziom zaufania do Policji oraz Straży Miejskiej, a świadczą
o tym wypowiedzi: „Nie warto nic zgłaszać na Policję, bo potem będziemy
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mieli powybijane szyby w oknach lub podpalone piwnice, natomiast Straż
Miejska prawie wcale nie interweniuje i nie pilnuje porządku”.
Respondenci posiadają niski poziom empatii, nie pomagają sobie wzajemnie i nie interesują się losem osób słabszych i potrzebujących. Nie są
otwarci na innych z uwagi na dużą rotację lokatorów. Rodowici mieszkańcy, których jest stosunkowo mało, trzymają się razem, a nowo przybyli po
eksmisji z innych części miasta łatwo wpadają w pułapkę uzależnienia.
Społeczność jest zróżnicowana z uwagi na wiek, wykształcenie oraz
poprzednie miejsce pobytu. Rzadko włączają się w działania na rzecz dzieci
i młodzieży. Mieszkańcy sami nie są zdolni do wypracowania wspólnych
rozwiązań i podejmowania działań na zasadach partnerstwa, czy współpracy międzygrupowej i międzyinstytucjonalnej, z uwagi na negatywny
odbiór ich przez środowisko zewnętrzne i wcześniejsze porażki. Nigdy
nie współpracowali z żadną instytucją czy organizacją, które do tej pory
świadczyły dla nich pomoc. Mieszkańcy nie znają radnych dzielnicy, nie
uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez radę, przez co nie mają
poczucia wpływu na podejmowane decyzje dotyczące ich społeczności.
Nie potrafią w pełni korzystać z występujących zasobów, np. ze świetlic
środowiskowych znajdujących się w obrębie dzielnicy korzysta zaledwie
30% dzieci. Nie podejmują terapii, różnie oceniają działania administracji
budynków, tj.: „Robią co mogą, ale potem wszystko jest popsute”, „Nic nie
robią w okolicy, a na klatkach schodowych jest ciemno”, „Nic nie naprawiają, brak piachu w piaskownicach, brak zieleni, a strych jest zaniedbany
i gnieżdżą tam się ptaki”.
Częstochowa,
ul. Limanowskiego 47
w zmianie

5. Partnerzy
Podczas realizacji działań nawiązana została współpraca z wieloma firmami i organizacjami, które wspierały proces zmiany w wybranej społeczności lokalnej i w różnych konstelacjach angażowały się w podejmowane
ze społecznością prace. Różnorodność partnerów, ich zasoby, możliwości i motywacje do zaangażowania się w proces zmiany spowodowały,
że społeczność jest postrzegana inaczej, wyzwolona z istniejących stereotypów. W podejmowane działania zaangażowali się:
▪▪

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (pomoc przy porządkowaniu
placu, wycinka drzew, dostarczenie 40 ton piasku na zbudowanie boiska, przyłącza energetyczne niezbędne do zrealizowania
wydarzeń lokalnych);

▪▪

Urząd Miasta (wypożyczenie namiotów, obecność Prezydenta oraz
naczelników, „Zielone światło” na działania w dzielnicy);

▪▪

Stowarzyszenie Pedagogiki Alternatywnej (przygotowanie atrakcji dla dzieci, tj.: malowanie twarzy, zabawa ze slackline, bańki
mydlane, skakanki oraz warsztaty z graffiti);

▪▪

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka (zakup nagród dla dzieci
za konkurs plastyczny „W okolicach marzeń”);

▪▪

Stowarzyszenie „Podaj Dalej” (popcorn i wata cukrowa);

▪▪

Stowarzyszenie na rzecz dzieci „Pomagajmy Razem” (namiot, grill);

▪▪

roefs (druk zdjęć w dużym formacie z poprzednich działań, war-

niki, namiot, farby do malowania twarzy, spray do graffiti);
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▪▪

Fundacja „dr Clown” (występy z balonami);

▪▪

Zespół Szkolno-Przedszkolny (występy dziecięcego zespołu
cheerleaderek);
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▪▪

Akademia Sztuk Walki, Sportu i Rekreacji (konkurs strzelania z broni pneumatycznej);

▪▪

Stowarzyszenie „etoh ”;

▪▪

Młodzieżowy Dom Kultury (wypożyczenie obiektu na wystawę
zdjęć z działań partnerstwa, zorganizowanie na terenie Domu
przeglądu teatralnego oraz salonu poezji);

▪▪

Rada Dzielnicy Raków, przewodniczący Bartek Osyra (przyjęcie
Uchwały o współpracy z zespołem osl , zaangażowanie i pomoc
w organizacji wydarzeń lokalnych);

▪▪

Radny Miasta Częstochowy Dariusz Kapinos (główny organizator
zawodów wędkarskich organizowanych w Dniu Dziecka, fundator
nagród oraz kart wędkarskich wraz ze sprzętem dla młodzieży
z ul. Limanowskiego, inicjator złożenia wniosku o budowę placu
zabaw w rejonie ul. Limanowskiego do biura inicjatyw lokalnych);

▪▪

Zespół Szkół im. B. Prusa dyr. Dariusz Rataj (oprawa muzyczna
przy każdym wydarzeniu lokalnym, bezpłatny wynajem sal na
zajęcia z dziećmi, pomoc nauczycieli w zajęciach sportowych oraz
warsztatach fotografii);

▪▪

Biblioteka dla dzieci filia nr 7 (organizacja kącika poezji, warsztaty
plastyczne oraz artystyczne).

6. Realizowane działania
Praca prowadzona w społeczności opiera się na współpracy z mieszkańcami i partnerami. Została zapoczątkowana diagnozą przeprowadzoną
w formie badania poprzez działanie, które oparte było na badaniach
jakościowych i ilościowych z wybraną 80-osobową grupą respondentów.
Efektem pracy jest opracowanie mapy zasobów i potrzeb społeczności
ul. Limanowskiego 47 i 49.
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Inną formą prowadzonej aktywnej integracji była debata z mieszkańcami,
która dotyczyła wyboru koncepcji zagospodarowania przestrzennego placu
pomiędzy kamienicami, które zostały przygotowe przez dorosłych, młodzież
i dzieci. Poprzedziły ją dwa osobne spotkania obywatelskie, jedno z dorosłymi,
drugie z młodzieżą. Na obu pojawił się pomysł wykonania dowolną techniką
planu zagospodarowania terenu, ustalono, że wyłonienie projektu zostanie
poprzedzone debatą. W jej wyniku plac został podzielony na trzy części:
boisko do piłki siatkowej, plac zabaw dla dzieci i ostatni, plac dla seniorów.
Przejawem prowadzonych działań było pozyskanie lokalu na potrzeby
społeczności lokalnej, czyli pomieszczenia, które miało służyć mieszkańcom i Zespołowi ds. Organizowania Społeczności Lokalnej jako miejsce
spotkań obywatelskich oraz do szeregu różnego rodzaju przedsięwzięć
realizowanych w przyszłości z mieszkańcami. Potrzeba uzyskania lokalu
wynikła podczas diagnozy społeczności lokalnej. Respondenci sygnalizowali, że dzieci i młodzież nie mają stałego miejsca do spotkań, odrabiania
lekcji oraz integrowania się z rówieśnikami. Ponadto podczas rozmów
z opiekunami wybrzmiała potrzeba zabezpieczenia pomocy w odrabianiu lekcji oraz realizacji materiału szkolnego. Kolejnym aspektem był
wybór miejsca. Pomieszczenia znajdują się w niedalekiej okolicy kamienic Limanowskiego 47 i 49, co pozwala mieszkańcom bez ponoszenia
kosztów dojazdu korzystać z klubu od lipca 2012 r. oraz przygotowanej
w odpowiedzi na sygnalizowane potrzeby oferty dla dzieci i młodzieży.
Nad pozyskaniem lokalu organizatorzy pracowali ponad pół roku i w kwietniu 2012 r. Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej otrzymał
lokal wymagający remontu. Przy pracach remontowych pomieszczeń
przyszłego Środowiskowego Klubu oprócz pracowników mops z Działu
Organizacyjnego czynny udział brali mieszkańcy społeczności objętej
działaniami. Lokal został wyposażony w gry, zabawki oraz inne elementy wyposażenia, które pozyskano od partnerów i mieszkańców
z Al. Pokoju oraz ul. Limanowskiego. Ponadto prywatni przedsiębiorcy
przekazali wykładzinę i materiały budowlane do remontu piwnicy.
Powstał Środowiskowy Klub dla dzieci i młodzieży, który jest czynny
w poniedziałek, środę i piątek. W klubie pracuje troje wolontariuszy, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi. W okresie wakacji były to gry i zabawy
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Spotkanie obywatelskie

oraz wyjście do cyrku, a także nauka języka angielskiego. W roku szkolnym natomiast zorganizowana jest pomoc w odrabianiu lekcji oraz zajęcia plastyczne, czytanie bajek, zajęcia ruchowe i muzyczne. Ponadto od
lutego 2013 r. we wtorki i czwartki klub służy również lokalnym seniorom
jako miejsce spotkań, warsztatów oraz zajęć kulturalno-oświatowych.
Sąsiedzkie
sprzątanie
terenu

Prelekcje odbyły się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20.
W prelekcji brały udział dzieci z klas IV–VI (44 osoby), w tym ze społeczności Limanowskiego – 17 osób. Edukacja to także bezpłatne zajęcia
gimnastyczne z elementami karate na sali gimnastycznej w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 20, które trwają od maja 2012 r. do chwili obecnej,
zorganizowane w ramach współpracy partnerskiej.

Wydarzenia społecznościowe
Podejmowane działania przybierały różnorodne formy: zabawy choinkowej,
imprezy mikołajkowej, Akcji Gwiazdka, festynów, zawodów, gry miejskiej,
przeglądu teatralno-muzycznego osób niepełnosprawnych „maskarada”,
Salonu Poezji oraz Forum Inicjatyw Partnerskich itp. Celem zawsze była
aktywizacja mieszkańców i poprawa więzi rodzinnych poprzez aktywny udział, integrację międzypokoleniową, poprawę więzi i komunikacji
między dziećmi a rodzicami, zmianę postawy mieszkańców z biernej na
aktywną oraz ich zaangażowanie.

Edukacja
Proces zmiany w społeczności lokalnej oparty był także o wymiar edukacyjny, czego przejawem/rezultatem była 10-osobowa grupa edukacyjno-rekrutacyjna dziewcząt w wieku 10–13 lat, której celem było zagospodarowanie czasu wolnego oraz poprawa wzajemnej komunikacji, praca
nad mocnymi stronami i pokazanie pozytywnych wzorców. Zajęcia były
prowadzone przez streetworkera z organizacji partnerskiej. Grupa nadal
funkcjonuje, a ponadto ewoluuje i przyłączają się do niej osoby z innych
rejonów. Innym przejawem działań edukacyjnych była grupa edukacyjna, której celem było nauczenie artykułowania problemów oraz nabycie
umiejętności załatwiania spraw urzędowych. Spotkania pierwszej grupy
edukacyjnej odbywały się regularnie od stycznia do marca 2012 r. (cztery spotkania) w pomieszczeniach partnera przez nią uporządkowanych.
Niestety, doszło do rozpadu grupy edukacyjnej, czego powodem była
niewłaściwa postawa liderki, która prowadziła nielegalną działalność
handlową. Edukacyjna koalicja problemowa to kolejny obszar prowadzonej edukacji. Koalicja powstała na początku kwietnia 2012 r. w ramach
działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży. W ramach edukacji środowiskowej zrealizowano warsztaty na temat uzależnień oraz przemocy.
Przedstawiono uczniom, czym jest uzależnienie i jak rozpoznać przemoc.
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Bardzo ważnym wydarzeniem zorganizowanym przez mieszkańców była
Bożonarodzeniowa Akcja Gwiazdka, która została zainicjowana przez jednego
z partnerów. Na początku listopada 2011 r. spotkała się koalicja problemowa zajmująca się poprawą więzi i komunikacji między dziećmi a rodzicami,
w celu zaplanowania działań i ustalenia struktury grupy. Głównym celem
było zwrócenie uwagi rodziców na marzenia dzieci, poprzez bezpośrednie ich zaangażowanie, które polegało na dopilnowaniu swoich pociech,
aby napisały lub narysowały list do Św. Mikołaja; sprawdzili, czy jest on
podpisany oraz przypilnowali, aby wartość paczki nie przekroczyła kwoty
70 zł. Ponadto rodzice mieli przyjść wraz dziećmi na spotkanie 10 grudnia
2011 r. i wrzucić list do urny – poczty świątecznej, a następnie 23 grudnia 2011 r. zgłosić się ze swoimi pociechami po odbiór prezentu. Działanie
to w tej społeczności dla wielu było dużym wysiłkiem. W efekcie rozdano
105 wymarzonych prezentów. Rezultatem było zaangażowanie rodziców,
poprawa współpracy między rodzicami a dziećmi, zmiana postawy myślenia dorosłych „aby otrzymać to trzeba najpierw coś dać”.
Kampania społeczna przeprowadzona wśród mieszkańców kamienic oraz
dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 20 dotyczyła poprawy estetyki
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i zagospodarowania przestrzeni między kamienicami. W jej ramach przeprowadzono konkurs plastyczny skierowany do dzieci pod nazwą „W okolicach
marzeń”. Tematem przewodnim konkursu było spojrzenie oczami dziecka
na swoje podwórko i środowisko, w którym funkcjonuje. Konkurs trwał od
maja do końca czerwca 2012 r. Plakaty do kampanii zostały wykonane
przez dzieci na zajęciach grupy edukacyjno-rekreacyjnej prowadzonej przez
jednego z naszych partnerów. W maju zostały one rozwieszone w szkole
oraz między kamienicami. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się po kilku
miesiącach na pikniku integracyjnym w październiku 2012 r.
Sąsiedzkie sprzątanie terenu – po prawie rocznym okresie działań środowiskowych, przeprowadzaniu spotkań obywatelskich, nawiązywaniu
współpracy oraz zdobyciu wzajemnego zaufania mieszkańców, partnerów i instytucji udało się zrealizować pierwsze większe działanie obywatelskie z mieszkańcami i partnerami, które polegało na sąsiedzkim
sprzątaniu terenu pomiędzy kamienicami przy ul. Limanowskiego 47
i 49. Przejawem tego wydarzenia była wzajemna pomoc, zmiana postawy
z biernej na aktywną, zaangażowanie, postrzeganie obszaru jako wspólnego, poprawa relacji, zwrócenie uwagi na starszych, lepsza komunikacja
między mieszkańcami, którzy brali udział w akcji.

7. Wyniki prowadzonych działań
Wszystkie prowadzone działania oparte były o przeprowadzoną diagnozę i opracowaną mapę zasobów i potrzeb oraz ścisłą współpracę z partnerami i mieszkańcami. Realizowane działania pozwoliły na poprawę
komunikacji między mieszkańcami i poprawę ich wzajemnych relacji.
Poniżej zostały zaprezentowane najważniejsze zmiany:
▪▪

▪▪
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mieszkańcy włączyli się w zaplanowanie wspólnej przestrzeni,
stopniowo powiększa się ilość osób zainteresowanych wspólnym
działaniem, uczestniczą w debatach i spotkaniach obywatelskich;
na spotkaniu obywatelskim doszło do kompromisu pomiędzy zgm
a mieszkańcami, powstał postulat wspólnie zaakceptowany przez
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obie strony. Powstała komisja składająca się z przedstawicieli zgm,
sita i dwóch mieszkańców, celem której było wskazanie zaniedbań
w kamienicach i otoczeniu. Efektem było zwiększenie zatrudnienia osób sprzątających, uporządkowanie gruzu wokół śmietników,
a obecnie stałe porządkowanie placu i koszenie terenu przez cis ;
mieszkańcy mniej śmiecą na klatkach schodowych, zaczynają
zwracać uwagę innym. Mieszkańcy brali udział w pracach porządkowych, pomagali sobie wzajemnie, udostępnili swoje narzędzia,
podarowali rękawice, a w akcji sprzątania placu wzięło udział
ok. 60 osób i 7 partnerów;
▪▪

mieszkańcy jako współgospodarze włączali się czynnie do organizacji pikników – od wspólnych przygotowań po rozstawianie,
urządzanie placu, przygotowanie posiłku, nadzór, wydawanie,
monitorowanie i sprzątanie;

▪▪

udało się zdobyć lokal na działania, w którym mieści się Środowiskowy Klub Dzieci i Młodzieży. Mieszkańcy włączyli się w prace
remontowe i urządzanie. W klubie prowadzi się różnego typu działania głównie dla dzieci i młodzieży, ale również dla osób starszych;

▪▪

powstało boisko do piłki plażowej, klomb z kwiatami, czysta piaskownica (zamiast starej fontanny), postawiono nowe ławki i kosze,
wyremontowano część klatek schodowych;

▪▪

czynne włączenie się partnerów zarówno do działań przy porządkowaniu terenu, jak również konkretnych akcji i wydarzeń. Powstała
aktywna i współpracująca sieć partnerska. Włączyli się również radni;

▪▪

mieszkańcy zaczynają zwracać uwagę na siebie nawzajem, jest
więcej życzliwości, a także poczucia bezpieczeństwa, co odzwierciedla się w statystykach interwencji Policji i Straży;

▪▪

zmniejszyła się ilość punktów sprzedaży alkoholu;

▪▪

nastąpiło wejście w nowy teren z działaniami osl , czyli Stary Rynek.

Aneks

259

8. Przeszkody, na jakie natrafiono podczas realizacji działań
Poniżej zaprezentowane są główne trudności, które pojawiły się w toku działań: trudniej przekonać osoby decyzyjne, które nie znają skali problemów
Rakowa, dlatego praca z tymi osobami była rozciągnięta w czasie, trwała
kilka, a z niektórymi nawet kilkanaście, miesięcy; trudno się rozmawia
z osobami spoza terenu, które nie znają specyfiki dzielnicy i myślą stereotypowo poprzez pryzmat odwiecznych konfliktów między Starym Rakowem
a Al. Pokoju; nierozwiązany został problem bezpieczeństwa przez służby do
tego przeznaczone, jak Policja i Straż Miejska. Trudność polega na zmianie
myślenia przez pryzmat postrzegania tej społeczności; niewystarczające
przygotowanie mieszkańców do załatwiania spraw indywidualnych; zbyt
małe rozpoznanie wszystkich problemów mieszkańców, którzy zajmują
się nielegalnym rozprowadzaniem alkoholu, przez co jedna z tych osób
została liderem i to wpłynęło na rozpad grupy edukacyjnej.

9. Refleksje organizatorów społeczności lokalnej
Organizowanie społeczności lokalnej to bardzo trudne zadanie do zrealizowania, ale przy użyciu odpowiednich narzędzi, zdobyciu zaufania partnerów oraz wypracowaniu jasnych zasad współpracy wszystko można
osiągnąć. Z uwagi na nowatorskie działania oraz wdrażanie metody pracy
środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie
został powołany Zespół ds. Organizowania Społeczności Lokalnej, który
obecnie składa się z trzech osób. Na przełomie września i października
2013 r. w ramach projektu „Zainwestuj w siebie” do zespołu dołączyło
dwóch animatorów lokalnych oraz streetworker.
Ponadto tworzona jest kolejna mapa zasobów i potrzeb w innej części
miasta, na tzw. Starym Rynku. Powołanie zespołu do spraw organizowania
społeczności lokalnej przyniosło pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców, partnerów oraz instytucji działających na terenie dzielnicy. Zmotywowało ludzi do działania, zmieniło ich świadomość oraz spojrzenie na
pomoc społeczną, uwrażliwiło na drugiego człowieka pokazało, że bez
środków finansowych, a przy wsparciu, zaufaniu i zaangażowaniu można
zrealizować wszystkie pozornie niewykonalne zadania.
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